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SOCIAL

Scăderea TVA nu 
se va resimţi în buzunar
Preţurile în unele magazine au început să 
crească după anunţul Guvernului privind re-
ducerea TVA începând cu 1 iunie. Pagina 4

SPECIAL

Mociu, în straie 
de sărbătoare
Ciobanii din Mociu au fost ieri în centrul 
atenţiei povestind oricui voia să asculte 
despre sacrifi ciile pe care le fac în această 
meserie. Paginile 6-7

ACTUALITATE

Ponta atacă procurorii
În timp ce premierul atacă procurorii care 
anchetează posibilele fraude cu bani euro-
peni, la Cluj cele mai importante proiecte 
stagnează. Paginile 2-3

ACTUALITATE

Bd. Eroilor este verde
Zeci de tei şi platani au fost plantaţi pe Ero-
ilor, înlocuind astfel arborii uscați care dă-
deau zonei un aspect inestetic. Pagina 3

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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Fetiţa ducesei Catherine va deveni 
o prinţesă de 1 miliard de lire sterline

ACTUALITATE

Anchetă la Târgşor după ce Udrea 
ar fi primit o ameninţare cu moartea

Fetiţa ducesei Catherine, care 
este încă de la naşterea sa cea 
mai mediatizată prinţesă din lu-
me, va genera în următorii zece 
ani venituri estimate la un mili-
ard de lire sterline doar pentru 
industria de modă şi frumuseţe 
din Marea Britanie, potrivit pu-
blicaţiei britanice The Telegraph.

Fiecare mişcare a acestei prin-
ţese a secolului 21, fi ecare rochie 
purtată de ea şi fi ecare pieptă-
nătură a sa vor fi  analizate şi re-
produse în toată lumea.

Potrivit unui expert în retail 
citat de The Telegraph, fetiţa du-
cesei de Cambridge va aduce 
venituri anuale economiei din 
Marea Britanie estimate la 150 
de milioane de lire sterline, re-
zultate în principal din indus-

tria de modă şi frumuseţe care 
va exploata imaginea prinţesei.

Acest fapt face ca înainte de 
a împlini 10 ani, fetiţa ducesei 
Catherine să devină o prinţesă 
cu „o valoare” de peste un mi-
liard de lire sterline pentru a-
ceastă industrie

Ducesa de Cambridge, soţia 
prinţului William, a născut o fe-
tiţă, sâmbătă, la maternitatea 
St. Mary din Londra, bebeluşul 
fi ind al doilea copil al cuplului 
princiar şi al patrulea în ordi-
nea de succesiune la tronul Ma-
rii Britanii.

Prinţul William, soţul duce-
sei Catherine, a fost prezent la 
naşterea celui de-al doilea copil 
al său, al cărui nume nu a fost 
făcut încă public.

Ruxandra Dragomir, prietena 
Elenei Udrea, susţine că fostul 
ministru al Dezvoltării a primit 
când se afl a la penitenciarul 
Târgşor o scrisoare de amenin-
ţare, în care este anunţată că un 
deţinut a fost angajat de inter-
lopi să o infecteze cu virusul HIV.

Penitenciarul Târgşor nu con-
fi rmă aceste informaţii şi preci-
zează că Elena Udrea nu a depus 
nici o sesizare despre această scri-
soare. Ruxandra Dragomir, prie-
tena Elenei Udrea, a declarat că 
această scrisoare există, iar Ele-
na Udrea se teme pentru viaţa ei.

Potrivit unui comunicat al Pe-
nitenciarului de Femei Târgşor, 
instituția s-a autosesizat şi a de-
marat o cercetare administrativă 
care să investigheze aspectele 

semnalate. „Executarea pedepse-
lor privative de libertate se rea-
lizează în condiţii care să asigu-
re respectarea demnităţii uma-
ne, protejarea vieţii, integrităţii 
corporale şi sănătăţii persoane-
lor custodiate. În situaţia în ca-
re deţinuţii consideră că le este 
pusă în pericol sănătatea, inte-
gritatea corporală sau viaţa pot 
sesiza de îndată, personalul din 
cadrul unităţii de detenţie, jude-
cătorul de supraveghere a privă-
rii de libertate, organele judicia-
re competente”, susţin cei de la 
Penitenciarul Târgşor.

Elena Udrea se afl ă în arest 
preventiv, ea fi ind acuzată de pro-
curori în dosarele ”Gala Bute” şi 
„Microsoft” de luare de mită şi 
abuz în serviciu.
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A zile de când prefectul Gheorghe Vușcan a luat act de 

demisia președintelui Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI ALEGERILE 
PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN ?

Potrivit Legii administrației publice locale, termenul pentru alegerea noului președinte al Consiliului Județean este de 90 de zile de la constatarea vacantării postului.

Mărirea şi decăderea unei minţi sclipitoare. 
Sistemul românesc i-a dat şah mat 
„Oricât de priceput ai fi la şah în România, la un moment dat trebuie să pleci din ţară pentru a face performanţă”. 
O spune Dan Horvat, un tânăr din Cluj, care, după ce a fost în topul celor mai buni şahişti din ţară şi din lume, a fost nevoit 
să se retragă. Motivul? Lipsa sprijinului din partea statului. Acum, visează să-şi deschidă propria afacere. Paginile 10-11

208 km/h
58 de metri într-o secundă

O femeie de 37 de ani a 
fost depistată de poliţişti 
în timp ce conducea cu vi-
teza de 208 kilometri pe 
oră, pe autostrada A3, pe 
sensul Gilău – Turda, în 
judeţul Cluj. Este cea mai 
mare viteză înregistrată în 
acest pe acest tronson de 
autostradă.

Duminică, poliţiştii rutieri 
din cadrul Biroului de Poliţie 
Autostrada A3 au depistat o fe-
meie de 37 de ani, din Craiova, 
în timp ce conducea un autotu-
rism, pe direcţia Gilău – Turda, 
cu viteza de 208 km/h. Aceas-
ta a fost sancţionată cu amen-
dă în valoare de 877,5 lei, con-
form legislaţiei în vigoare.

De asemenea, poliţiştii i-au 
suspendat dreptul de a condu-
ce pe drumurile publice timp 
de 90 de zile.

Topul vitezomanilor mai es-
te completat de alţi doi şoferi, 
care, anul trecut, au fost depis-
taţi conducând pe acelaşi tron-
son de autostradă cu 212 km/h, 
respectiv 219 km/h.

De altfel, în mini vacanţa 
de 1 mai poliţiştii clujeni au 
fost nemiloşi cu petrecăreţii, 
aplicând peste 200 de amenzi 
pentru abateri la regimul ru-
tier. Mai mult, oamenii legii 
au depistat zeci de tineri ca-
re după ce au consumat bă-
uturi alcoolice s-au suit la vo-
lan.
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Cluj: Un mort 
și doi răniți, într-un 
accident de mașină
O femeie a murit duminică, 3 
mai, iar alte două persoane, în-
tre un minor de cinci ani, au 
fost rănite grav, după ce mași-
na în care se afl au a ajuns pe 
contrasens și s-a izbit de un cap 
de pod, în comuna Gilău, din 
judeţul Cluj.
Accidentul s-a produs pe DN 1, 
în comuna Gilău, după ce un 
bărbat care conducea o mașină 
dinspre Huedin înspre Cluj-
Napoca a pierdut controlul asu-
pra direcţiei și autoturismul s-a 
izbit de un cap de pod, potrivit 
purtătorului de cuvânt al Poliţiei 
Judeţene Cluj, Simona Vîrci.
În urma impactului, o femeie 
de 38 de ani, afl ată pe scaunul 
din dreapta șoferului, a murit, 
iar șoferul și o minoră, pasage-
ră a mașinii, au fost răniţi grav.
„Din primele informaţii reiese că 
un conducător auto care circula 
înspre Cluj-Napoca a pierdut 
controlul asupra direcţiei de de-
plasare, a pătruns pe contrasens 
și s-a lovit de un capăt de podeţ. 
În urma impactului, autoturis-
mul s-a răsturnat, pasagera din 
dreapta a decedat, iar un minor 
și conducătorul auto au fost ră-

niţi. Din primele informaţii, se 
pare că accidentul s-ar fi  produs 
pe fondul oboselii”, a spus Vîrci.
Cei doi răniţi au fost transpor-
taţi la Unitatea de Primiri 
Urgenţe Cluj, iar poliţiștii conti-
nuă cercetările în acest caz.
Surse din rândul poliţiștilor 
susțin că femeia care a murit e-
ra din judeţul Mureș, iar șoferul 
mașinii este cetăţean egiptean.

Bistriţa: Mic 
cu surprize

Un bistriţean a avut parte de o 
experienţă neplăcută tocmai de 
1 mai. El a consumat o porţie 
de mici la unul dintre super-
marketurile din Bistriţa, însă ul-
timul a venit cu o surpriză: o 
sârmă de circa 2 centimetri.
Bistriţeanul a depistat surpriza 
în ultima clipă. Potrivit bistri-
teanul.ro, sârma de doi centi-

metri era desprinsă din peria 
cu care se curăţa grătarul unde 
se prăjeau micii.
„Am cumpărat o porţie de mici 
și am găsit o sârmă. M-am tre-
zit cu o bucată de sârmă de doi 
centimetri între dinţi”, a spus 
Radu Mihalca.
Bistriţeanul spune că a mai 
consumat mici în acea loca-
ţie, însă este prima dată 
când a găsit corpuri străine 
în preparate. Gurmandul re-
cunoaște că a avut noroc că 
a reperat obiectul străin la 
timp și nu a apucat să-l în-
ghită și să riște o eventuală 
vizită la Unitatea de Primiri 
Urgenţe. El mai spune că a 
semnalat problema angaja-
tei care l-a servit, însă aceas-
ta a ridicat din umeri și l-a și 
pus să plătească porţia de 
mici.

Sibiu: Patru tineri, 
înjunghiaţi 
de un cioban
Un confl ict violent s-a iscat între 
șase persoane pe un drum de 
ţară în Sibiu. Doi ciobani de la o 
stână au coborât sâmbătă, 2 
mai, în sat, la o crâșmă. În jurul 
orei 02:00 noaptea, cei doi au 
hotărât să se întoarcă la oile lor.

Pe drumul care ducea spre stână 
s-au întâlnit cu o căruţă în care se 
afl au patru tineri de etnie romă. 
Convinși că cei patru nu aveau al-
tă treabă pe drumul lăturalnic, 
noaptea, decât să fure din stâna 
pe care o aveau în grijă, ciobanii 
s-au luat la harţă cu ei, relatează 
turnulsfatului.ro. Pentru că nici ti-
nerii nu au cedat ușor, unul dintre 
ciobani a scos un cuţit și i-a înjun-
ghiat pe fi ecare.
La faţa locului au ajuns mai mul-
te echipaje SMURD și ale 
Serviciului Judeţean de 
Ambulanţă. Trei dintre tineri au 
fost transportaţi la spital. Unul 
dintre aceștia, în vârstă de 18 
ani, a fost înjunghiat superfi cial 
în zona capului, cel de-al doilea, 
de 15 ani, a fost tăiat la unul din-
tre umeri, iar al treilea, tot de 18 
ani, a fost înjunghiat în antebraţ.
Al patrulea tânăr, în vârstă de 20 
de ani, a fost înjunghiat profund 
în zona abdomentului, iar cuţitul 
i-a atins și intestinele. „Pacientul 
a suferit o plagă înjunghiată ab-
dominală, cu evisceraţie de intes-
tine, cu șoc hemoragic și șoc tra-
umatic”, a spus purtătorul de cu-
vânt al spitalului din Sibiu, 
Decebal Todăriţă.
Poliţiștii vor stabili de ce va fi  
acuzat ciobanul cuţitar, după ce 
vor avea un diagnostic fi nal al 
tânărului de 20 de ani.

ŞTIRI DIN TRANSILVANIA

Clujul este printre judeţe-

le cu cele mai multe pro-

iecte pe fonduri europene 

blocate, deoarece nimeni 

nu-şi mai asumă continu-

area sau semnarea vreu-

nui act din cauza activită-

ţii DNA.

Fie că vorbim de reabi-

litarea drumului turistic Ră-

chiţele-Ic Ponor, de Centrul 

de Deşeuri, de licitaţia pen-

tru reabilitarea drumurilor 

judeţene, de licitaţia pri-

vind salubrizarea stradală 

sau despre proiectul Bike 

Sharing, în prezent toate a-

ceste proiecte sunt blocate, 

iar în unele cazuri există 

riscul real ca judeţul Cluj 

să suporte o parte din pa-

gube. Mai mult, mai marii 

judeţului nu-şi asumă nici 

semnarea unor noi docu-

mente care ar putea atrage 

fonduri europene pe imple-

mentarea altor proiecte de 

interes judeţean sau naţio-

nal, cel mai grăitor exem-

plu în acest sens fiind im-

plementarea transportului 

intermodal.

Ponta atacă procurorii, 
nu cei care comit fraude

Într-un interviu difuzat 

sâmbătă pe un post de tele-

viziune, mai mult sau mai 

puţin voalat, Victor Ponta a 

lansat un atac la adresa pro-

curorilor care efectuează an-

chete legate de proiecte pe 

bani europeni. Niciun cu-

vânt despre cei care comit 

fraude.

„Datele ne spun aşa: 7% 

din fondurile europene du-

pă 5 ani, toate programele 

suspendate. De ce este mai 

puţin noul ministru: în ulti-

mele trei luni, autorităţile 

statului au ridicat documen-

tele de la lucrările de apă, 

în 20 din 40 de judeţe. Vor-

besc de anchete penale. Când 

există o suspiciune, acel pro-

iect se blochează. Eu nu pot 

decât să rog autorităţile sta-

tului să îşi specializeze oa-

menii, procurori care să fi e 

specializaţi în fondurile eu-

ropene, care sunt destul de 

puţini. Suntem ţara campi-

oană absolută la reclamaţii-

le din România despre Ro-

mânia. Suntem singura ţară 

unde un europarlamentar ce-

re să se taie fondurile euro-

pene, mi se pare domnul Bu-

da, de la Cluj. Această recla-

mageală naţională, vreau să 

ştie toată lumea, are un cost. 

Eu am auzit teoria de la ofi -

ţerii descoperiţi, gardienii re-

voluţiei: există un cost. În 

momentul în care ai o mie 

de proiecte suspectate de fra-

udă se opresc”, a declarat 

Ponta.

Centrul de Deşeuri, 
cel mai răsunător eşec

Bătălia pentru fi nalizarea 

Centrului de Deşeuri se dă 

la DNA. Primii vinovaţi – 

echipa de implementare, ca-

re a lăsat (din neglijenţă?) 

lucrurile să ajungă până în 

acest punct – caută, la rân-

dul lor, vinovaţii. Culmea, 

toţi sunt vinovaţi, numai ei 

nu. Consiliul Judeţean Cluj 

a depus o plângere penală 

împotriva constructorului 

acuzând lucrări de mântuia-

lă şi zeci de nereguli. În pa-

ralel, însă, există o altă plân-

gere înregistrată tot la DNA 

Cluj împotriva funcţionari-

lor publici din cadrul CJ Cluj 

care s-au ocupat de proiec-

tul Centrului de Deşeuri. În 

această plângere, consilierul 

judeţean Mihai Seplecan ce-

re procurorilor să verifi ce 

echipa de implementare sub 

aspectul comiterii infracţiu-

nilor de abuz în serviciu, fra-

udă şi spălare de bani. În 

acest moment, contractul a 

fost reziliat, iar CJ Cluj se 

chinuie să organizeze o no-

uă licitaţie, având în vedere 

că termenul pentru fi naliza-

rea proiectului expiră în de-

cembrie 2015.

Ponta, atac la procurori: 
europene. Niciun cuvânt 
Clujul este printre judeţele cu cele mai multe proiecte pe fonduri europene 
vreunui act din cauza activităţii procurorilor Direcției Naționale Anticorupție.  

În aprilie 2015, au fost deschise ofertele din cadrul licitaţiei 
pentru salubrizare stradală și deszăpezire. Procedura a fost 
reluată anul acesta din cauză că instanţa a dat câștig de ca-
uză Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
(CNSC) care a decis că licitaţia trebuie reluată. Istoria con-
torversatei licitaţii a început în septembrie 2013. 
Documentaţia de atribuire a fost contestată în opt rânduri 
de toate fi rmele care au depus oferte. Primăria a reanalizat 
ofertele, a stabilit un nou câștigător, rezultatul fi ind iarăși 
contestat. CNSC a decis anularea licitaţiei, decizia CNSC fi ind 
contestată de Primărie ca în fi nal instanţa să dea câștig de 
cauză CNSC. Astfel, Primăria s-a văzut obligată să reia licita-
ţia anul acesta.

„Epopeea” licitaţiei pentru salubritate

Proiecte începute, dar nefi nalizate. De la stânga la dreapta: Centrul de Deșeuri, 
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ORAŞUL PE O COLOANĂ
Centru

Ce propune un clujean pentru 
fluidizarea traficului în centru

Un clujean îi propune primarului Emil Boc o schemă pentru 
fl uidizarea trafi cului în Piaţa Mihai Viteazu şi zonele din 
vecinătate. 

Astfel, acesta propune desfi inţarea insulei din faţa halei 
agroalimentare. „Insula respectivă îngreunează inutil 
trafi cul în zonă. Am atașat și o schemă prin care s-ar 
fl uidiza foarte mult circulaţia dinspre Bariţiu spre podul 
Traian, precum și dinspre Traian spre Cuza Vodă. Tot ca 
propunere, în zona semaforului de pe Cuza Vodă spre 
Mihai Viteazul, se poate renunţa la trei benzi, mărind 
astfel cele două benzi care vin din piaţă spre Avram Iancu. 
În faţa fostei Bănci Agricole, cele două benzi marcate sunt 
strangulate (existând și un stâlp pe trotuar chiar la limita 
carosabilului), trafi cul fi ind practic realizat pe un singur fi r 
de mers”, scrie clujeanul pe un site pentru sesizări și 
reclamaţii la adresa conducerii Primăriei Cluj-Napoca. El 
adaugă că autobuzele îngreunează foarte mult zona, de 
aceea consideră necesară fl uidizarea trafi cului acestora, 
care necesită spaţiu suplimentar faţă de o mașină mică. 
„Momentan, la virajul la stânga dinspre Bariţiu spre podul 
Traian, pe după rondou, autobuzele blochează efectiv 
două-trei benzi până virează. Doar din cauza rondoului”, 
încheie clujeanul.

Dezastru după repararea podului 
Horea. O zonă verde a fost făcută praf

În urma lucrărilor de modernizare a podului Horea, pe 
spaţiul verde de lângă Someş a rămas doar pământ, iar 
scările de acces spre zona verde au fost distruse.

Oamenii care locuiesc în vecinătate solicită conducerii 
Primăriei Cluj-Napoca să remedieze problema. „Vă scriu 
în numele meu personal și al unor vecini cu privire la 
spaţiul verde afl at în spatele imobilului de pe strada 
Horea nr. 1, pe care în urma lucrărilor de consolidare de 
la podul de pe Horea, a rămas multă mizerie, pământ. 
Treptele de acces în parc sunt distruse, gardul de 
protecţie de lângă râul Someș este distrus, iarba este 
distrusă etc”, scrie un clujean într-o sesizare căreia i-a 
atașat câteva fotografi i. El spune că de câteva luni 
situaţia este neschimbată. „Este o imagine dezolantă 
care nu face bine Clujului și care durează de câteva luni 
bune. Întrebarea noastră este când se va reamenaja 
acest părculeţ afl at în centrul orașului?”, mai spune 
clujeanul.

Gheorgheni

Denivelări pe Calea Borhanci,
la trei ani de la modernizare
Locuitorii din Borhanci solicită conducerii Primăriei 
Cluj-Napoca să intervină cu lucrări de reparaţii pe strada 
Calea Borhanci.

Deși modernizarea acestei artere a fost încheiată în 
octombrie 2012, clujenii spun că au început să apară 
denivelări. „Vă rog să remediaţi denivelările apărute pe 
strada Borhanciului. În prezent se asfaltează strada 
Romul Ladea, așa că utilajele și muncitorii sunt în 
apropiere, ar putea repara și denivelările din strada 
Borhanciului”, i-a scris un clujean primarului Emil Boc. 
Modernizarea străzii a început în martie 2012 și a fost 
fi nalizată în octombrie. Valoarea lucrărilor a fost de 9 
milioane lei.

Ai o problemă în cartierul tău şi nu ştii pe cine să anunţi? 
Trimite-ne sesizarea ta, însoţită de o fotografie, 
la adresa redactia@monitorulcj.ro 
sau sună-ne la numărul de telefon 0264-59.77.00.

Zeci de tei şi platani au 

fost plantaţi de angajaţii 

Primăriei Cluj-Napoca pe 

bulevardul Eroilor, după 

ce teii italieni plantaţi în 

prima fază s-au uscat 

anul trecut.

Săptămâna trecută, arbo-

rii uscaţi au fost înlăturaţi şi 

au fost înlocuiţi cu alţi arbori. 

Acum, tot bulevardul Eroilor 

este verde. Câteva fotografi i 

cu noul aspect al centrului au 

fost postate de primarul Emil 

Boc pe pagina sa de Facebook.

Clujenii nu au întârziat să 

scrie comentarii la postarea pri-

marului. Deşi majoritatea au 

fost pozitive, câţiva cetăţeni au 

avut şi comentarii acide la adre-

sa acţiunii Primăriei. “Betoa-

nele cu trei tei ţin loc de par-

curi? O să mergem în Grădina 

Botanică să vedem spaţii ver-

zi?”, “Arată foarte frumos ora-

şul verde şi rezultatul nu poa-

te decât să ne bucure. Am ob-

servat însă ca iubitor de natu-

ră şi spaţiu verde că în fi ecare 

primăvară se plantează sute de 

copaci în Cluj care însă ulteri-

or nu sunt îngrijiţi cum trebu-

ie (în concret udaţi) şi până 

toamna ajung nişte beţe înfi p-

te în pământ. E mare păcat pen-

tru această muncă în zadar şi 

pentru banii irosiţi. Sper că 

aceşti tei superbi de pe Eroilor 

să nu aibă soarta celor plantaţi 

acum 4-5 ani care s-au uscat 

aproape toţi pentru că nu am 

văzut pe nimeni să-i ude în pe-

rioadele uscate de vară”, au co-

mentat clujenii.

În urmă cu aproximativ un 

an, majoritatea copacilor de 

pe Eroilor şi din Piaţa Unirii 

erau uscaţi. Situaţia a fost adu-

să la cunoştinţa conducerii Pri-

măriei Cluj-Napoca de către 

consilierii locali PNL. “Având 

în vedere că în zona centrală, 

spaţiile verzi au fost reduse 

odată cu reabilitarea şi pava-

rea pieţelor şi Bulevardului 

Eroilor, considerăm că e nevo-

ie de mai multă atenţie şi gri-

jă pentru cele existente”, spu-

neau atunci consilierii locali 

PNL care îi solicitau primaru-

lui Emil Boc să ia măsuri pen-

tru remedierea situaţiei.

„Primăria Cluj-Napoca are 

în vigoare un contract pentru 

întreţinerea spaţiilor verzi din 

oraş în valoare de zece milioa-

ne de euro. Probabil acesta pre-

vede şi realizarea unor trata-

mente pentru arborii din cen-

trul Clujului. În caz contrar, 

domnule primar Emil Boc, con-

siderăm necesar un parteneri-

at cu Universitatea de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină Veterina-

ră din Cluj-Napoca pentru a 

găsi o soluţie pentru aspecte-

le sesizate”, au adăugat consi-

lierii PNL.

Copacii uscaţi de pe Eroilor au fost înlocuiţi

blochează fondurile 
despre cei care comit fraude
blocate, deoarece nimeni nu-şi mai asumă continuarea sau semnarea 

De 6 ani, CJ se chinuie să 
termine un drum de 20 km

Consiliul Judeţean Cluj a 

anunţat că va organiza o no-

uă licitaţie pentru fi nalizarea 

drumului turistic de la Răchi-

ţele-Ic Ponor. Acest proiect es-

te unul din multele proiecte fi -

nanţate din bani europeni şi 

ratate ale CJ Cluj, cu nume-

roase nereguli şi cu o experti-

ză care arată că tot ce s-a con-

struit până acum pune în pe-

ricol siguranţă rutieră şi pieto-

nală, experţii propunând in-

clusiv demolarea a ceea ce s-a 

construit. Cine va suporta pa-

gubele de până acum? În sep-

tembrie 2014, Ministerul Dez-

voltării Regionale avertiza con-

ducerea CJ Cluj că există ris-

cul ca întreg contractul de fi -

nanţare să devină neeligibil 

din cauza faptului că planea-

ză suspiciuni de fraudă, iar in-

stituţia va trebui să scoată bani 

pentru plata lucrărilor pentru 

fi nalizarea acestui drum.

Poveşti nemuritoare: 
proiectul Bike-Sharing, 
amânat din nou

Sistemul Bike-Sharing este 

blocat din cauza contestaţiei 

la licitaţia pentru întreţinerea 

reţelei de biciclete. Proiectul 

Bike-Sharing prin care vor fi  

puse la dispoziţia clujenilor, 

gratuit, 540 de biciclete şi vor 

fi  realizate pistele necesare ar 

fi  trebuit să fi e gata în vara 

anului 2013. Al doilea termen 

pe care l-a anunţat primarul 

Emil Boc a fost august 2014, 

dar acum reprezentanţii Pri-

măriei Cluj-Napoca au venit 

cu o nouă amânare: august 

2015. Acum, proiectul este blo-

cat din cauza contestaţiei la li-

citaţia pentru întreţinerea re-

ţelei Bike-Sharing.

Ştefan Dimitriu, pus sub 
control judiciar

În martie 2015, procurorii 

anticorupţie au dispus pune-

rea în mişcare a acţiunii pe-

nale şi luarea măsurii contro-

lului judiciar pe o durată de 

60 de zile, începând de la da-

ta de 3 martie 2015, a preşe-

dintelui Camerei de Comerţ 

Cluj, Ştefan Dimitriu, admi-

nistrator al SC de Construcţii 

Napoca SA. Procurorii DNA 

îl cercetează pe Dimitriu pen-

tru tentativă la săvârşirea in-

fracţiunii de folosire sau pre-

zentare cu rea-credinţă de do-

cumente ori declaraţii false, 

inexacte sau incomplete, da-

că fapta are ca rezultat obţi-

nerea pe nedrept de fonduri 

din bugetul general al Uniu-

nii Europene. Dimitriu spu-

nea la acea dată că procuro-

rii au ridicat documente le-

gate de o lucrare derulată cu 

fonduri europene la Luncani, 

judeţul Cluj, fi ind vorba des-

pre o lucrare de canalizare, 

reabilitarea unei grădiniţe şi 

o lucrare de tratare a apei, 

executate de Napoca Con-

strucţii.

Construcţia parcului industri-
al Tetarom IV din judeţul Cluj 
pierde fi nanţarea europeană 
în valoare de peste 17 mili-
oane de lei, după ce consilie-
rii CJ au votat încetarea con-
tractului de fi nanţare, moti-
vând că proiectul nu va pu-
tea fi  implementat până la 
data impusă, 31 decembrie 
2015.

Președintele CJ Cluj, Vakar 
Istvan, a declarat că renunţa-
rea la fi nanţarea europeană 
pentru realizarea parcului in-
dustrial Tetarom IV este "cea 
mai bună soluţie în momen-
tul de faţă" și că, până acum, 
din bugetul judeţului s-au 
cheltuit aproximativ 2,5 mili-
oane de lei, pentru lucrări la 
parcul respectiv.

Lucrările la parcul industrial 
Tetarom IV au început în 
mai 2014, însă licitaţia de 
atribuire a proiectului a fost 
contestată, iar lucrările au 
fost suspendate.

Tetarom IV pierde 
finanţarea 
europeană

drumul turistic Răchițele – Ic Ponor și stațiile pentru biciclete Bike Share
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Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471

Cea mai mare gamă de băuturi

Preţuri promoționale

Oferte speciale pentru nunţi, 
onomastici, botezuri, evenimente.

Adresa: Emil Isac nr. 22, Piezisa nr. 23A 
telefon 0749879788
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Acţiunile Guvernului sunt 

sabotate de marii retaileri. 

După ce Executivul a anun-

ţat că scade TVA-ul la ali-

mente, unii dintre cei mai 

importanţi comercianţi de 

pe piaţa din România fac 

tot posibilul pentru a profi -

ta la maximum de pe urma 

acestei măsuri. Metoda 

practicată: cresc preţurile 

treptat înainte de 1 iunie, 

data când taxa pe valoare 

adăugată va scădea la 9%.

Dragoş Frumosu, preşedin-

tele Federaţiei Sindicatelor din 

Industria Alimentară, care re-

uneşte circa 25.000 de fi rme, 

atrage atenţia că în prezent u-

nele sortimente de carne şi de 

lapte s-au scumpit uşor.

„În această perioadă sunt do-

uă situaţii. Sunt anumite pro-

duse la care hipermarketurile 

au început să crească preţurile, 

anumite sortimente de carne, şi 

anumite sortimente de lapte. 

Acesta poate fi  un semnal de 

alarmă. Carnea nu a mai supor-

tat modifi cări de preţ de multă 

vreme”, a declarat Dragoş Fru-

mosu citat de gandul.info.

„De exemplu, pentru un sa-

lam care costă să spunem 10 

lei la poarta fabricii, hipermar-

ketul negociază şi pune pro-

dusul la raft cu 13 lei. Diferen-

ţa de 3 lei reprezintă toate ta-

xele practicate de hipermar-

ket. Prin contract, se include 

o clauză în care respectivul 

furnizor se angajează ca 13 lei 

să fi e preţul minim cu care va 

vinde acelaşi produs oricui alt-

cuiva. Dacă hipermarketul te 

prinde că îl vinzi mai ieftin alt-

cuiva, te delistează şi intri în 

faliment, pentru că e greu să 

găseşti repede cui să vinzi 70% 

din producţie, să zicem”, a ex-

plicat Dragoş Frumosu.

Aurel Popescu, preşedinte-

le Patronatului Român din In-

dustria de Morărit, Panifi caţie 

şi Produse Făinoase (ROM-

PAN), spune şi el că unele hi-

permarketuri încearcă să rene-

gocieze taxele cu furnizorii 

pentru a suplini viitoarele re-

duceri de preţ, ca urmare a 

scăderii TVA de la 24% la 9% 

la alimente de la 1 iunie.

Însă, la nici două săptămâni, 

în magazine, unele dintre ali-

mente au şi înregistrat creşteri 

de până la 30%. Şi nu este vor-

ba despre de alimente de lux. 

De exemplu, dacă în data de 7 

aprilie, preţul pentru 1 kg de 

pulpă de porc fără os era de 

aprope 14 lei, acum, preţul a 

ajuns la 18 lei. Patru lei în plus 

la kilogram în doar 2 săptămâni, 

potrivit unui experiment B1 Tv.

O creştere vizibilă a fost 

înregistrată şi în sectorul le-

gumelor. Astfel, acum, 1 kg 

de ardei gras roşu este aproa-

pe 17 lei faţă de 15, cât era în 

ziua în care se anunţa scăde-

rea TVA-ului la alimente.

Iar povestea se repetă şi în 

sectorul fructelor. Spre exem-

plu, 1 kg de mere din Polonia 

costă acum 4 lei, cu un leu 

mai mult în comparaţie cu 

acum jumătate de lună.

Şi laptele s-a scumpit. Un 

litru de lapte care pe 7 apri-

lie costa aproape 3 lei, acum 

depăşeste 3 lei şi jumătate.

Nici apa îmbuteliată nu a 

scăpat de creşterea preţului, 

în numai două săptămâni o 

găsim în magazin cu aproxi-

mativ 16% mai scumpă.

Scăderea TVA la alimente 
nu aduce niciun câştig 
în buzunarele românilor
Preţurile în unele supermarketuri au început să crească uşor, 
după anunţul Guvernului privind reducerea taxei pe valoarea adăugată.

ARDEI GRAS

15 lei
costa un kilogram de 
ardei gras în urmă cu 
două săptămâni,

17 lei
este prețul din prezent

LAPTE

3 lei
era prețul afi șat la 
raft pentru un litru de 
lapte înainte de 
anunțarea scăderii 
TVA-ului,

3,5 lei
costă astăzi același 
litru de lapte

MERE

3 lei
era prețul plătit 
pentru un kilogram 
de mere acum 
jumătate de lună

4 lei
este prețul afi șat 
pentru un kilogram 
de mere în prezent
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Preşedintele Klaus 

Iohannis (foto) conduce 

în topul încrederii româ-

nilor în personalităţi, 

relevă un sondaj CSCI, 

publicat zilele trecute.

Astfel, 75% dintre români 

au încredere multă şi foarte 

multă în şeful statului. Pe lo-

cul doi se afl ă premierul Vic-

tor Ponta — 41%, urmat de 

Sorin Oprescu — 37%, Călin 

Popescu Tăriceanu — 33%, 

Traian Băsescu — 18%, Ali-

na Gorghiu — 16% şi Vasile 

Blaga — 14%.

57% dintre cei intervievaţi 

consideră că România în mo-

mentul de faţă se îndreaptă 

într-o direcţie bună, 35% cred 

că ţara noastră se îndreaptă 

într-o direcţie greşită iar 8% 

nu ştiu/nu răspund.

Noul PNL (PNL+PDL) ar 

obţine cele mai multe voturi 

dacă duminica viitoare ar avea 

loc alegeri parlamentare, po-

trivit sondajului.

Noul PNL (PNL+PDL) ar 

fi  votat de 42% dintre români, 

Alianţa PSD-UNPR-PC — de 

39% şi Partidul Liberal Refor-

mator — 5%.

4% dintre cei intervievaţi 

au spus că ar vota cu UDMR, 

3% — cu Partidul M10 al Mo-

nicăi Macovei, 3% — Parti-

dul România Unită. Partidul 

Mişcarea Populară şi Partidul 

Poporului Dan Diaconescu ar 

obţine câte 1% din voturile 

exprimate. 2% dintre respon-

denţi au spus că vor vota cu 

un alt partid.

Cercetarea a fost realiza-

tă în perioada 20-24 aprilie, 

la nivel naţional, folosind 

metoda CATI, pe un eşanti-

on de 1.090 de interviuri, 

multistadial cluster, cu se-

lecţia probabilistică a per-

soanelor. Eroare tolerată 

3,1%, la un nivel de proba-

bilitate de 95%.

Klaus Iohannis, personalitatea în care 
românii au cea mai mare încredere

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Preşedintele Uniunii 

Democrate Maghiare din 

România (UDMR), 

Kelemen Hunor, şi-a 

exprimat solidaritatea cu 

liderii administraţiei 

publice locale ai munici-

piului Miercurea Ciuc, 

Raduly Robert şi Szoke 

Domokos, afi rmând că 

Uniunea protestează 

împotriva „hărţuirii“ celor 

doi şi îşi exprimă încrede-

rea în nevinovăţia lor.

„Uniunea Democrată Ma-

ghiară din România îşi ex-

primă solidaritatea cu lide-

rii administraţiei publice lo-

cale ai municipiului Miercu-

rea Ciuc, Raduly Robert şi 

Szoke Domokos, ambii fi ind 

oameni foarte devotaţi şi de-

dicaţi activităţii pe care o 

desfăşoară în interesul co-

munităţii locale“, a afi rmat, 

zilele trecute, Kelemen Hu-

nor.

Se simt hărţuiţi

Kelemen Hunor a afirmat, 

de asemenea, că UDMR pro-

testează împotriva hărţuirii 

colegilor lor şi îşi exprimă 

încrederea în nevinovăţia 

lor, adăugând şi că DNA nu 

îi suspectează pe cei doi de 

luare de mită, în ciuda zvo-

nurilor apărute în mass-me-

dia.

„Protestăm împotriva 

hărţuirii colegilor noştri, 

avem încredere în nevino-

văţia lor, respectiv în fap-

tul că Parchetul va încheia 

cât mai curând procedura 

demarată împotriva lor. Con-

trar zvonurilor apărute în 

mass-media, Direcţia Naţi-

onală Anticorupţie nu îi sus-

pectează pe Raduly Robert 

şi Szoke Domokos de luare 

de mită, de aceea UDMR 

aşteaptă cât mai curând po-

sibil clarificări în acest sens, 

respectiv consideră că pre-

zumţia de nevinovăţie este 

aplicabilă şi în cazul cole-

gilor noştri“, a mai spus li-

derul UDMR.

Tribunalul Bucureşti a 

decis joi cercetarea în sta-

re de arest la domiciliu, pen-

tru 30 de zile, în cazul pri-

marului din Miercurea Ciuc, 

Robert-Kalman Raduly, şi 

viceprimarului Domokos 

Szoke.

Instanţa a respins propu-

nerea procurorilor DNA de 

arestare preventivă a celor 

doi, însă a decis ca Ro-

bert-Kalman Raduly şi Do-

mokos Szoke să fi e plasaţi 

în arest la domiciliu.

Potrivit unui comunicat 

al DNA, primarul Robert Ra-

duly a fost reţinut pentru 

abuz în serviciu, dacă func-

ţionarul public a obţinut pen-

tru sine ori pentru altul un 

folos necuvenit (2 infracţi-

uni), instigare la abuz în ser-

viciu şi confl ict de interese, 

iar viceprimarul Domokos 

Szoke, pentru abuz în servi-

ciu, dacă funcţionarul public 

a obţinut pentru sine ori pen-

tru altul un folos necuvenit 

(4 infracţiuni) şi instigare la 

fals material în înscrisuri ofi -

ciale.

Cercetaţi de DNA, 
apăraţi de la Cluj

Nu este prima dată când 

liderul Uniunii face afi rmaţii 

despre colegii săi cercetaţi 

pentru corupţie. Deputatul 

UDMR de Covasna Marko 

Attila, cercetat de procurorii 

Direcţiei Naţionale Antico-

rupţie (DNA) pentru abuz în 

serviciu în dosarul despăgu-

birilor acordate de Autorita-

tea Naţională pentru Restitu-

irea Proprietăţilor (ANRP), 

fugit în Ungaria între timp, 

precum şi fostul ministru Z-

solt Nagy – încarcerat pentru 

infracţiunea de trădare prin 

transmitere de secrete şi sub-

minarea economiei naţiona-

le, au fost apăraţi public de 

către preşedintele UDMR, Ke-

lemen Hunor, în cadrul Con-

gresului 12 organizat de 

UDMR la Cluj-Napoca.

Kelemen Hunor a declarat 

atunci că UDMR rămâne so-

lidară că cei doi şi crede în 

nevinovăţia lor. Liderii UDMR 

au mai declarat că justiţia din 

România nu e echidistantă şi 

au ridicat semne de întreba-

re cu privire la activitatea pro-

curorilor.

UDMR, din nou solidară cu suspecţii 
de corupţie „hărţuiţi“ de DNA
După ce şi-a apărat, la Cluj, colegii aflaţi în vizorul DNA, liderul UDMR Kelemen Hunor „recidivează“.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, consideră că justiţia din România nu e echidistantă

ANGAJĂM
Agent local vânzare publicitate - part time 

Ce sarcini urmează să vă revină?

Ce ne dorim de la Dumneavoastră?

Pentru ce locaţie vă căutăm?

Ce vă oferim?

Sunteţi interesat /ă?

Persoana de contact: Andrei Stanică

S.C KAUFLAND ROMÂNIA S.C.S
Str. Barbu Văcărescu, Nr.120-144
RO-020284 Bucureşti, Sector 2
Web: www.kaufl and.ro/cariere

Grupul Kaufland se
numără printre cele mai
mari companii de retail
din Europa.

Noi oferim angajaţilor
noştri măsuri efective
de dezvoltare
profesională, precum
şi programe interne în
vederea unei calificări
superioare.

Formarea continuă
reprezintă un instrument 
obligatoriu pentru 
atingerea permanentă
a succesului.
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Bilanţ de 1 mai: poliţiştii au fost nemiloşi cu petrecăreţii

Ciobanii au fost ieri în cen-

trul atenţiei, iar clujenii 

care au ales să-şi petreacă 

ziua la Mociu au putut afl a 

despre tradiţiile din zonă, 

despre mândria de a fi  cio-

ban şi munca depusă de 

aceştia şi au putut degusta 

produse locale.

Programul zilei a inclus o 

expoziţie de ovine, un con-

curs de tuns ovine, prezenta-

rea şi degustarea produselor 

locale, precum şi un program 

artistic. În deschiderea sărbă-

torii a vorbit primarul comu-

nei Mociu, Horvath Marton. 

Acesta a urat bun venit tutu-

ror celor prezenţi şi a vorbit 

despre mândria de a fi  cioban 

şi de a continua tradiţiile, dar 

şi despre munca enormă pe 

care o fac aceştia.

„Să le dăm ciobanilor şan-

sa de a fi  la înălţime. Aşa că, 

dragi ciobani, să aveţi curaj, 

să fi ţi mândri de animalele pe 

care le-aţi crescut şi de pro-

dusele pe care le puteţi oferi 

tuturor participanţilor, înce-

pând de la balmoş, palanieţe, 

friptură de miel, caş, urdă şi 

tot ce este tradiţional” a de-

clarat primarul Marton.

În continuare, a invitat pe 

scenă mai mulţi reprezentanţi 

ofi ciali ai instituţiilor din comu-

nă, dar şi din judeţul Cluj, mul-

ţumindu-le pentru o colabora-

re productivă şi sprijinul acor-

dat oricând este nevoie. De a-

semenea, au fost premiaţi şi câţi-

va dintre producătorii locali.

Mămăligă la ceaun 
și friptură de miel

Într-un alt colţ al parcului, 

special amenajat pentru eve-

niment, câţiva oameni lucrau 

de zor la prepararea mâncării 

tradiţionale, pentru a putea 

servi pe fi ecare din vizitatorii 

Sărbătorii Ciobanilor. Fumul 

de la ceaune şi mirosul îmbi-

etor amplifi cau atmosfera de 

sărbătoare. Cinci bărbaţi, pri-

cepuţi în ale gătitului, aveau 

grijă ca totul să iasă bine.

„Facem o friptură tradiţio-

nală de miel şi un balmoş ca-

re se face din jintuiala (grăsi-

mea) de la caş, amestecată cu 

făină de mălai. Reţeta este ve-

che de sute de ani”, a povestit 

unul dintre cei implicaţi în pre-

pararea bucatelor. De la sărbă-

toare nu au lipsit nici grătare-

le cu mici şi halbele de bere.

O altă atracţie a sărbătorii 

a fost expoziţia mai multor ti-

puri de ovine, precum țurcane 

şi berbeci. Acestea au fost a-

duse de ciobani din zone di-

ferite, atât din Comuna Mociu, 

cât şi din împrejurimi. Mulţi 

dintre ciobani au preluat a-

ceastă îndeletnicire transmisă 

din generaţie în generaţie. Au 

făcut un obicei şi din partici-

parea la această sărbătoare.

„Pregătirea se face din timp, 

ca să ai cu ce veni. Această 

expoziţie este ca un fel de re-

clamă. Aşa cum este reclama 

la televizor, aşa şi această săr-

bătoare este o ocazie de re-

clamă pentru noi”, ne-a spus 

unul dintre ciobanii prezenţi.

Meșterii și-au etalat 
produsele

Un pic mai sus, câţiva meş-

teri iscusiţi în prelucrarea lâ-

nii au adus la expoziţie căciu-

li, veste şi cojoace din lână de 

oaie. Cu toţii sunt mândri de 

ceea ce fac, chiar dacă le ia 

mult timp confecţionarea aces-

tora. De exemplu, numai o că-

ciulă din lână de oaie poate să 

necesite o zi întreagă de lucru.

Unul dintre meşteri spune 

că practică această meserie de 

aproape 30 de ani. A învăţat-o 

de la alţi cojocari. A fost uce-

nic 2 ani, apoi a început sin-

gur să confecţioneze diverse 

articole vestimentare. Uneori, 

mai participă şi la diverse ex-

poziţii organizate la Cluj. Şi-ar 

dori să poată transmite mai 

departe acest meşteşug, dar, 

Sărbătoarea C
– între tradiţie
Mare sărbătoare în stil tradiţional cu mânca

Poliţiştii clujeni au fost 

la datorie de 1 mai, astfel 

că peste 500 de poliţişti 

au acţionat, atât pe linie 

rutieră, cât şi pentru a 

preveni faptele anti-soci-

ale.

Numai pe drumurile din 

judeţul Cluj, oamenii legii 

au aplicat 200 de amenzi 

pentru abateri la regimul ru-

tier şi au depistat 4 şoferi 

care s-au urcat băuţi la vo-

lan.

„În urma controalelor 

efectuate în trafic de poli-

ţiştii rutieri, s-a impus apli-

carea a circa 200 amenzi 

contravenţionale pentru aba-

teri la regimul circulaţiei pe 

drumurile publice. Cele mai 

numeroase au vizat încăl-

carea regimului legal de vi-

teză şi neutilizarea centurii 

de siguranţă. Având în ve-

dere abaterile depistate, pre-

cum şi în scop preventiv, 

pentru a-i determina pe ce-

tăţeni să conştientizeze po-

sibilele pericole la care se 

expun atunci când nu îşi iau 

toate măsurile de preveni-

re, poliţiştii rutieri au reţi-

nut 12 permise de conduce-

re şi au retras 11 certificate 

de înmatriculare. De aseme-

nea, patru conducători au-

to sunt cercetaţi pentru con-

ducere sub influenţa alcoo-

lului. Aceştia, tineri de 22 

şi 23 ani, au fost depistaţi 

în trafic, în timp ce se de-

plasau pe raza municipiu-

lui Cluj-Napoca, Dej, comu-

na Aghireşu, respectiv pe 

DN1 în satul Nădăşelu, ju-

deţul Cluj”, se arată într-un 

comunicat al IPJ Cluj.
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Clujenii au avut parte 

pentru prima dată de un 

astfel de eveniment orga-

nizat în Iulius Parc, 

creat special pentru a 

sărbători Ziua Muncii. 

„Acest eveniment este o 

combinaţie între dorinţa noas-

tră de a face ceva de 1 mai şi 

de a face ceva care să anun-

ţe venirea Jazz in the Park, 

le-am combinat şi a ieşit un 

eveniment de o zi, o alterna-

tivă de a-ţi petrece timpul li-

ber”, a declarat Alin Vaida, 

organizatorul Jazz in the Park.

Pe lângă concerte, oame-

nii s-au putut destinde parti-

cipând la “Întâlnirile genera-

ţiei cu cheia la gât”, proiectul 

companiei independente de 

teatru Create.Act.Enjoy., un-

de au participat la jocuri pre-

cum: „Raţele şi vânătorii”, 

„Ţară, ţară, vrem ostaşi!” sau 

au putut completa un oracol 

servind un Pepsi sau o gumă 

Turbo.

„Vrem să readucem în aten-

ţia oamenilor acele activităţi 

tipice copilăriei anilor '70, 

'80, '90 pentru că lumea mai 

nou nu mai iese în faţa blo-

cului, nu mai petrece timp 

pe afară”, a spus actriţa Di-

ana Buluga.

Pentru cei care au vrut să 

obţină o carte fără a cheltui un 

leu, a existat un stand unde e-

ra sufi cient să îţi alegi o carte 

cu care să te pozezi şi pe care 

să o setezi ca poză de profi l pe 

Facebook. Pentru cei care au 

căutat piese vestimentare şi ac-

cesorii unicat a fost şi un târg 

vintage, iar pentru copii a fost 

amenajată o zonă de amuza-

ment în care au putut fi  pictaţi 

pe faţă, iar un clovn i-a ajutat 

să nu se plictisească.

Clujenii care au ales să se 

distreze în această locaţie s-au 

declarat foarte mulţumiţi de 

eveniment.

„Programul este foarte bine 

venit, mai ales de 1 mai. Mi-ar 

fi  plăcut dacă ar fi  vremea mai 

faină, dar asta nu depinde de 

ei”, a spus Dana ( 23 ani).

De asemenea, o altă tână-

ră a spus că acest tip de eve-

niment este foarte bine venit 

în contextul în care Cluj-Na-

poca este Capitala Europea-

nă a Tineretului în 2015:

„Sunt mai multe activităţi, 

nu doar micii la grătar, cum 

era tradiţional şi ar trebui să 

se facă mai multe evenimen-

te de acest gen, mai ales că 

oraşul este şi Youth Capital”, 

a precizat şi Ema (24 ani).

„Evenimentul e bine că sus-

ţine tinerele talente sau mari 

artişti în devenire şi este foar-

te bine venit”, este de părere 

Cristian (30 ani).

Prima ediţie a evenimen-

tului Picnic in the Park s-ar 

putea să nu fi e şi ultima. „Da-

că feedback-ul comunităţii va 

fi  bun, pe viitor, o să-l con-

tinuăm şi o să încercăm să-l 

facem pe mai multe zile, da-

că evenimentul va cădea în 

weekend. Dacă va fi  în tim-

pul săptămânii, va rămâne 

de o zi”, a mai spus Alin Va-

ida.

Sfârşitul zilei a adus pe 

scenă trei trupe muzicale do-

uă româneşti, Basska şi Mo-

oonlight Breakfast şi una din 

Serbia, Shazalakazoo, mo-

mentul culminant fi ind adus 

de cei de la Moonlight 

Breakfast. (Articol scris 
de Roxana Nastor, student 
Jurnalism, FSPAC-UBB, anul 
III, Foto: Saul Pop, student 
Jurnalism, FSPAC-UBB, 
anul I)

1 mai „in the Park”
De concerte, spaţii pentru citit, târguri şi zone de amuzament pentru copii, 
au avut parte cei aproximativ 3000 de clujeni care au ales Picnic in the Park 
în defavoarea unei escapade la munte sau la mare.

Alternative la Picnic in the Park

Tot cu ocazia zilei de 1 mai, în par-
carea din fața Salii Sportului, 
pasionații de fotbal s-au putut între-
ce în meciuri de fotbal în cinci în aer 
liber pe un teren cu tribună puse la 
dispoziție de o fi rmă de băuturi al-
coolice. Partidele de fotbal au conti-
nuat și în zilele de sâmbătă și dumi-
nică, meciurile fi ind organizate în 
competiții eliminatorii de tip turneu. 
Nici pădurile din zona Clujului nu au 
fost lipsite de petrecăreți, mii de clu-
jeni invadând spațiile verzi din pă-
durea Făget și pădurea Hoia. În 
Parcul Etnografi c al Transilvaniei, 
pentru al patrulea an consecutiv, s-a 
organizat o serbare câmpenească cu 
toate ingredientele necesare: mân-
care, joc și voie bună. Nu au lipsit 
ansamblurile folclorice, precum și 
elevi ai Școlii Populare de Arte.

Ciobanilor din Mociu 
e şi actualitate

are, muzică şi dansuri a avut loc ieri în Parcul Central din Mociu.

din spusele lui, tinerii nu sunt 

prea dornici de a învăţa. „A 

fost cineva interesat, dar a 

spus că vrea într-o săptămâ-

nă să-l învăţ. Nu sunt nevoie 

chiar de 2 ani, dar totuşi tre-

buie să aibă puţină experien-

ţă”, a spus acesta.

Zeci de gospodine şi-au ex-

pus mai multe varietăţi de 

brânzeturi – caş, caşcaval, ur-

dă, precum şi diverse produ-

se tradiţionale – palaneţe, pră-

jitură de mălai şi cornuleţe, 

care puteau fi  degustate de 

toţi cei prezenţi la eveniment.

O zi relaxantă în familie

Atmosfera generală a fost 

una cu adevărat de sărbătoare. 

În Parcul Central s-au strâns 

toţi, cu mic, cu mare, atât vi-

zitatori din comuna Mociu, cât 

şi din Cluj. Astfel, au avut oca-

zia nu doar să petreacă o zi re-

laxantă în familie, la iarbă ver-

de, dar şi să guste din bunătăţi 

ori chiar să ia şi acasă ceva.

„Frumos, interesant – nu 

am mai fost la acest eveni-

ment. Am luat şi nişte caş. 

Rămâne ca o amintire şi pen-

tru copii”, a mărturisit una 

dintre vizitatoare, venită la 

eveniment alături de întreaga 

familie.

Evenimentul este organi-

zat de Asociaţia GAL Câmpia 

Transilvaniei, în colaborare cu 

Asociaţia Crescătorilor de Ovi-

ne Mioriţa Mociu. (Articol 
scris de Vera Iurcu şi 
Mihaela Grosu, studente la 
Jurnalism, FSPAC-UBB, anul 
II)

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 2 camere, et. ¼, 
în curte mare, geamuri spre cur-
te. Inf. la tel. 0264-431115. 
(7.7)

P.F. cumpăr apartament cu 
2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.
Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând 2 camere, confort, et. ¼, 
curte mare, geamuri spre curte cu 
abrori și bănci. Relații la tel. 0751-
271474. (2.7)

¤ P.F. caut casă demolabilă, cu su-
pr. de cel puţin 400-500 mp, în 
cart. Gheorgheni, Iris, Someșeni. 
Plătesc preţul pieţii. Aștept oferte la 
tel. 0741-100529. (3.7)

¤ P.F. vând casă solidă. cu 3 came-
re, bucătărie, baie, cămară de ali-
mente, antreu, supr. 78 mp, ușă, 
geamuri termopan, gresie, faianţă, 
pod, pivniţă, fi legorie, grădină îm-
prejmuită 1400 mp, cu pomi fructi-
fi eri, viţă de vie, grădină zarzavat, 
de fl ori, front 18 m, la 13 km de 
Cluj, zonă frumoasă, liniștită, 
aproape de mijloacele de trans-
port, acte în regulă. Inf. și relaţii la 
tel. 0726-759145. (4.7)

¤ Cumpăr casă/vilă, singur în 
curte, în zona Grigorescu (P-ţa 14 
iulie, Donath, E. Grigorescu, O. 
Goga), Gheorgheni (Arieșului, Ar-
telor, V. Lupu, T. Ionescu, Albinii), 
Bulgaria (P-ţa 1848, Clujana), su-
prafaţa utilă între 100-150 mp, 
pod, garaj, teren sau grădină 
min. 400 mp, front minim de 16 
m, aproape de mijloacele de 
transport în comun. Tel. 
0748-111295. (5.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând TEREN intravilan în 
orașul Sibiu, cu suprafața de 918 
mp, preț negociabil. Inf. și relații 
suplimentare la tel. 0727-
086183.

¤ P.F. vând teren în Cluj-Napoca, 
str. Dealul Fânaţelor F.N., la 100 
m de autobuzul nr. 39, în supr. 
6200 mp, cu 180 m front la toa-
te utilităţile de pe teren, preţ ne-
gociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (3.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţie, în str. Becaș nr. 34, cu 
toate utilităţile pe teren, supr. 
3900 mp, cu front de 19,5 m și 
200 m lungime, cu C.F. + C.U., 
P+2 sau case înșiruite. Preţ ne-
gociabil. Relaţii la tel. 
0741-100529. (3.7)

¤ Vând teren în zona Popești, di-
ferite suprafeţe, cu utilităţi, pen-
tru construcţii case, vile, blocuri, 
depozite, vile. Relaţii la tel. 
0742-665208. (5.7)

¤ Vând teren în Borhanci, supr. 
1200 mp, cu utilităţi, apă, curent 
și C.U., certifi cat de urbanism. 
Relaţii suplimentare la tel. 
0742-665208. (5.7)

¤ Cumpăr teren de 500 mp pen-
tru construcţie vilă, sau de 1500 
mp pentru construcţie case înși-
ruite, liber sau cu casă demola-
bilă, în zona Grigorescu (P-ţa 14 
Iulie, E. Grigorescu, Donath, O. 
Goga), Gheorgheni (Arieșului, 
Artelor, V. Lupu, T. Ionescu Albi-
nii), Bulgaria (P-ţa 1848-Cluja-
na), front min. 16 m, aproape 
de mijloacele de transport în co-
mun. Tel. 0748-111295. (7.7)

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 
front la drum de servitute 
36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.
Informaţii la tel. 
0756-091346.

P.F. vând casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751760639

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deu-
şu, intravilan, zonă liniştită. 
Preţ – 18 Euro mp. Informaţii 
telefon: 0722-990855.

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

Vând TEREN
în supr. de 3000 mp, 
în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând teren central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, 
preţ 250 euro mp. Inf. suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, surp 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

P.F. vând TEREN pentru 
construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), cen-
tura spre Apahida. Inf. şi relaţii su-
plimentare la tel. 0264-416242, 
după ora 20, Fam. Molnar.

SPAŢII

¤ P.F. vând două garaje subtera-
ne, în cart. Bună Ziua, str. Mircea 
Zaciu nr. 12 și 18, cu C.F. în regu-
lă, cu ușă automată, preţ negocia-
bil. Inf. la tel. 0741-100529. (3.7)

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ P.F. închiriez două garaje subte-
rane, în cart. Bună Ziua, str. Mir-
cea Zaciu nr. 12-18, cu ușă auto-
mată, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (4.7)

¤ P.F. dau în închiriere garaj din 
beton, situat în cart. Grigorescu în 
curtea blocului din str. Fântânele 
nr. 5, vis-à-vis de Institutul de Chi-
mie. Inf. la tel. 0364-404101, 
0771-382360. (7.7)

SCHIMBURI

¤ Schimb apartament afl at în 
cart. Gheorgheni, 4 camere deco-
mandate, două băi, balcon îngri-
jit, et. 4/4, fără probleme, cu a-
partament cu 2 camere deco-
mandate, la et. 1, cu balcon + 
diferență. Inf. și relații suplimen-
tare la tel. 0728-061570. (2.7)

P.F. schimb casă cu 2 camere, 
bucătărie, cu teren, supr. 
totală 2500 mp, în com. 
Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 
0723-172514.

Schimb casă din Oradea 
(central), 1000 mp teren, 

600 mp construiţi cu piscină, 
cu casă în Cluj-Napoca.

Tel. 0723-564777. (8.20)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ ANGAJĂM în Germania tineri 
ingineri(e) constructori pentru de-
vize și execuţie. Condiţia de bază 
este cunoașterea limbii germane 
la nivel avansat.

Detalii la: 004.0752.224.797 (Ro-
mânia), 0049.1787 575 772 (Ger-
mania) sau silvia@expert-ibb-con-
struct.ro. (2.5)

¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, 
deţin diplomă de califi care în aces-
te domenii. Ofer şi rog seriozitate. 
Aştept oferte la tel. 0757-746700.
¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile ba-
bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda.
Program de lucru între 

orele 16.30-21.30.
Inf. la telefon 0756-055644.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer şi ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.
¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.

Tânăr serios, absolvent 
al Facultăţii de Știinţa 
și Ingineria Mediului, caut de 
lucru în Cluj-Napoca, conform 
pregătirii sau 
în alt domeniu. Telefon 
0756-312841, Cosmin.

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, expe-
rienţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

SERVICII

¤ Execut mici lucrări gricole, în ju-
rul lujului, cu motosăpătoare, 
persoană fi zică. Inf. suplimentare 
la tel. 0742-220187. (7.7)

¤ Topografi e, cadastru, proiecta-
re, arhitectură, geotehnică, înta-
bulări, dezlipiri, proiecte case, 
certifi cate de urbanism și autori-
zaţii de construire. Inf. la tel. 
0742-022913. (7.7)

¤ Maistru electrician autorizat, 
îmi ofer serviciile în instalaţii elec-

trice interioare, deranjamente, 
reparaţii, uz casnic. Inf. la tel. 
0742-303536. (7.7)

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur transport.
Tel. 0747-786.320; 0770-607.687.

¤ REPARAŢII TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-555842, 0721-639290.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând motoretă marca ”Activ”, 
cum motor de 49 cmc, în patru 
timpi, pentru viteze, puţin rulată 
în ţară, și accesorii: mănuși, ge-
nunchiere și cască motociclist no-
uă, nr. 56. Inf. la telefon 
0723-064864. (6.7)

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare și 
revizie tehnică la zi, an fabricaţie 
2001, km reali 79.000, motor 
1,4, injecţie benzină (Renault 
Clio), tinichigeria și vopsitul făcută 
recent. Preţ 1.200 Euro. Informaţii 
la telefon 0766-484.462.

UZ CASNIC

¤ Vând cazan de baie + cuptor 
pentru cazan, preţ 300 RON. 
Inf. suplimentare la tel. 
0745-339528, 0742-057054 
sau 0264-436753. (3.7)

¤ Vând frigider „Arctic”, sus 
congelator, cu 180 cm înălţime, 
în stare perfectă de funcţionare, 
preţ 3000 RON, negociabil. Inf. 
suplimentare la tel. 
0364-882575. (4.7)

¤ Vând soba de fontă, antică, 
cu ornamente, 170 cm înălţime, 
2000 ron negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0755437088

MOBILIER

¤ Vând masă din lemn masiv, 
cu două bănci, picioare rabata-
bile, pentru terase sau cabane. 
Inf. la tel. 0745-569336. (3.7)

CĂRŢI/DICŢIONARE

¤ Vând dicţionar farma „Vidal”, 
preţ negociabil. Inf suplimentare 
la tel. 0264-532272 sau 
0754-504008. (3.7)

¤ Vând enciclopedie medicală, 
colecţie completă „Medicina Fa-
miliei”. Inf. suplimentare la tel. 
0364-882575. (4.7)

DIVERSE

¤ Vând țarc pentru copii și bute-
lie de voiaj. Inf. suplimentare la 
tel. 0264-581895. (1.9)

¤ Aș avea nevoie de o plită albă 
smălțuită, cu dim. 60 x 50 cm, 
pentru aragaz cu patru ochiuri, 
fabricație veche Satu mare, con-
tra cost. Rog sunați la tel. 0728-
061570. (2.7)

¤ Vând moară cu valțuri pentru 
grâu, folosită foarte puțin, 
aproape nouă. Relații suplimen-
tare la tel. 0740-240238. (2.7)

¤ Vând palton din piele, culoa-
re neagră, mărimea nr. 54, la 
preț convenabil pentru amble 
părți. Inf. suplimentare la tel. 
0728-061570. (2.7)

¤ Vând tichet RABLA unie persoa-
ne interesate să-și achiziţioneze 
un autoturism nou, la preţul de 
2500 RON. Rog seriozitate. Inf. la 
tel. 0743-330440. (4.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul din lână, preţ ne-
gociabil. Aștept telefoane la 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 220 
V, nou, marcă străină, aparatul 
este nou, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (7.7)

¤ Vând vin Feteasca Albă, demi-
sec, producţie proprie. Inf. la tel. 
0722-515094. (7.7)

¤ Vând coniac de 47°, ţuică de 
53° și vin alb și roșu, preţ 30 
RON, 23 RON, pentru vinul alb și 
negru comanda 5 zile.comandă. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând plante aloe vera de 3 și 
5 ani, ghete negre din piele nr. 
40, noi. Inf. și relaţii suplimenta-
re la tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (7.7)

¤ Vând aparat german de produs 
bule de aer în cadă, ideal pentru 
hidroterapie și hidromasaj. Inf. la 
tel. 0723-064864. (4.5)

¤ Vând suc de mere natural, cu 
pulpă, din mere provenite din 
pomi netrataţi, fără zahăr şi 
conservanţi (recipient de 2 l).
Preţ 8,5 RON/l.
Sunaţi la tel. 0758-356073.

¤ Vând untură de porc, preţ 7 
RON/kg. Inf. la tel. 
0754-708973, după ora 17. 
(7.7)

¤ Vând ușă de apartament inte-
rior, cu oglindă lipită pe ea, for-
matul 170 x 70 cm + cornier din 
dezmembrare balcon închis, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0741-028813. (7.7)

MEDICALE

¤ P.F. vând aparat pentru terapie 
cu lumină și terapie light Thera-
phy, saltea magnetică ”Active 
Magnet”, pentru diferite tranate-
mente, preţ negociabil. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0726-759145. (5.7)

¤ Vând depărtător nou, pentru 
operașii chirurgicale pe abdo-
men, din zece piese de inox. 
Inf. la telefon 0723-064864. 
(7.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând colecţie de 12 obiecte 
din cupru, compus din carafă, 
candelă, servici de cafea cu tavă 
și cești, etc., preţ bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând 6 ceasuri de buzunar 
mecanice de epocă, noi, din co-
lecţia ”Heritage” și două clasoa-
re cu timbre de colecţie. Inf. la 
tel. 0759-020427. (7.7)

ANIMALE

¤ Vând trei porci grași pentru tă-
iat, crescuţi cu cereale, între 
110-140 kg, pe ales, preţ 8 RON/
kg. Se poate vedea în Cluj-Napo-
ca, asigur loc de sacrifi care. Inf. la 
tel. 0751-095924 sau 
0741-100529. (3.7)

¤ Vând purcei Marele Alb, sunt 
castraţi, vaccinaţi, mănâncă de 
toate.
Inf. la tel. 0745-605078 sau la 
adresa sat Gheorgheni nr. 455.

¤ Vând pui de iepure urgent. Tel: 
0744–605051.

PIERDERI

¤ S.C. MEFAVIDA S.R.L., C.U.I. 
12199021, pierdut certifi cat de 
înregistrare și certifi cat constata-
tor de autorizare nr. 
48776/27.07.2006. Se declară 
nul. (1.1)

ACORD DE MEDIU

¤ Agenţia Regională pentru Pro-
tecţia Mediului Cluj-Napoca 
anunţa publicul interesat că: 
„PUZ – staţie mobilă de distribu-
ţie carburanţi“, în localitatea Rîș-
ca F.N., comuna Rîșca, judeţul 
Cluj, titular ABRUDAN CORNEL, 
nu necesită evaluare de mediu, 
planul urmamd a fi  supus proce-
durii de adaptare fără aviz de 
mediu. Observaţiile și comentarii-
le publicului interesat priviind de-
cizia etapei de încadrare se trimit 
în scris la Agenţia Regională pen-
tru Protecţia Mediului Cluj-Napo-
ca, Calea Dorobanţilor nr. 99, 
bl.9B, cod 400609, 
tel.0264-410722, fax 
0264-412916, e-mail: offi ce@
apmcj.ro, în zilele de luni-vineri, 
între orele 9.00-14.00, în termen 
de 10 zile calendaristice de la da-
ta apariţiei anunţului. (1.1)

PLAN URBANISTIC

¤ Veresiu Adriana, în calitate de 
titular, anunţă iniţierea Planului 
Urbanistic de Detaliu pentru 
„Construire imobil de locuit 
S+P+3E“, str. C-tin Brâncuși nr. 
79, Cluj-Napoca, judeţul Cluj. 
Consultarea propunerii se poate 
realiza în cadrul Primăriei 
Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, 
cam. 62. (1.1)

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. Elite Grup S.R.L., în calitate de titular, anunţa 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de 
către A.P.M. Cluj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului pentru proiectul „Construire imobil mixt (bloc 
E7) şi operaţiuni notariale (dezmembrare teren) în condiţiile 
respectării PUZ aprobat cu HCL 357/2008, împrejmuiri, 
amenajări exterioare, racorduri şi branşamente utilităţi“, 
propus a fi  amplasat în Cluj-Napoca, str. Bună-Ziua, f.nr., Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj, str. 
Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-vineri între orele 
8:30-14:00, precum și la următoarea adresă de internet 
http://apmcj.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii 
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ, până la data de 
02.05.2015.

Cabinet veterinar
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Casa de Cultură a Studenţilor

Părinții teribili – cu Diana Lupescu, Magda Catone, 
Marius Bodochi, Silviu Biriș

Luni, 11 mai, ora 19.00 

Amadeus – cu Sebastian Papaiani, Ion Dichiseanu
Marți, 12 mai, ora 19.00

Tudor Gheorghe
Vineri, 29 mai 2015 ora 19.00

Otello, de Giuseppe Verdi
Vineri, 8 mai, ora 18.30

#cântecdelebădă
Sâmbătă, 9 mai, ora 20.00

Teatrul Naţional

Opera Naţională

Teatrul Maghiar de Stat
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ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:25 Vorbește corect!
12:30 Impact global (reluare)
13:00 Germana...la 1 (live)
14:00 Telejurnal 
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Andografi a zilei
15:31 Maghiara de pe unu (live)
16:55 Opinii fi scale (emis. info.)
17:10 Hai-Hui (div.) (live)
18:30 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
18:40 Prinţesa săbiilor 
(engl.-sua-can., 2000, s. avent., 
episodul 14) (reluare)
19:35 Vorbește corect! (reluare)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
21:00 Vorbește liber! (live)
22:00 Biziday (talk show)
22:50 Starea naţiei 
23:50 Magazin UEFA Champi-
ons League 2014-2015

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
13:00 Observator 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator
17:00 Acces direct (live)
19:00 Observator 
20:00 Observator special (live)
20:30 Iadul bucătarilor - Finala
22:30 Un show păcătos (live)

PRO TV

12:00 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show) (reluare)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr.) (reluare)
15:00 Puterea destinului (tur., 
2006, s. dr.) (reluare)
16:00 Lecţii de viaţă (ep)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show)
22:30 Știrile Pro TV

23:05 Psihologia minciunii (2009, 
s. poliţist, sezonul 1, ep. 11)

PRIMA TV

12:10 Constantin 60 (talk show, 
episodul 10) (reluare)
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Casa: construcţie și design 
(di., episodul 18) (reluare)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Cireașa de pe tort (sezo-
nul 14, episodul 37) (reluare)
16:00 Râzi și câștigi (mag. de div.)
16:30 Focus
17:00 Mama mea gătește mai 
bine (emis. culinară, ep. 21)
18:00 Focus 
19:30 Codul magicienilor (diver-
tisment, sezonul 1, episodul 4)
20:30 Revendicarea (reality 
show, episodul 16)
21:30 Dosarele DNA (emis. info.)
22:30 Trăsniţii (s. com.)
23:00 Focus din inima României 
23:30 Click! 

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D 
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (divertisment)
18:45 Știrea zilei
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Dila (tur., 2012, s. rom.)
22:30 WOWbiz (divertisment)

LOOK TV

13:00 Liga Magazin (emis. 
mag.) (reluare)
14:00 Celebrity (2012) (reluare)
15:00 Un show cu gust (reluare)
17:00 Minunile Lui Tămaș (div.)
19:00 Duda Săptămânii (reluare)
19:30 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
20:00 Sport Confi dential (reluare)
20:30 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (live) - Ediţie specială
21:00 Liga 1: Csms Iași - Rapid 
București (emis. sport) (live)
23:00 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (live) - Ediţie specială
23:30 Cenzurat!(12) (2013, di-
vertisment)

TRANSPORT INTERNAŢONAL 
PERSOANE ŞI COLETE

ROMÂNIA - ANGLIA ŞI RETUR
          RO: 0757 330 672  

 GB: 00 407 586 750 585

Colete la destinaţie
Transport maşini pe platformă

Liviu:

ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT :  LOC. LĂPUȘEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREȘ;

CONTACT : TEL.0722613194

ANUNŢ DE ANGAJARE

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
CLUJ-NAPOCA

anunţă:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, cu sediul 
în Cluj Napoca, str. Clinicilor nr.3-5, jud. Cluj, organizează con-
curs, conform prevederilor HG nr.286/2011, pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante:

- Asistent medical: 56 posturi;
- Kinetoterapeut: 2 posturi;
- Psiholog: 1 post;
- Infi rmier: 31 posturi;
- Îngrijitoare: 27 posturi;
- Registrator medical: 3 posturi.

Concursul constă în 2 probe:

- proba scrisă:
1.  seria I, în data de 18.05.2015, în Cluj Napoca, str. V.Babeș 

nr.13, et.1, ora 10.30
2.  seria II, în data de 19.05.2015, în Cluj Napoca, str. V.Babeș 

nr.13, et.1, ora 08.00

- interviu:
1. seria I: în data de 21.05.2015
2. seria II: în data de 22.05.2015

Dosarele de concurs se vor prezenta la Biroul personal, et. 
II, cam.22, in perioada 27.04.2015-11.05.2015, dupa urmato-
rul program: Luni-Joi, orele 12-14; Vineri, orele 12-13, tel. 
0264592771 int. 1168.

ANUNŢ CITAŢIE

BARAIAN DAN, BARAIAN LUCIA-ANA-MARIA, 
BUZINOVSCHI MIRCEA-IOAN, BUZINOVSCHI ANA-BARBARA, 
MUNICIPIUL GHERLA, HATOS GRIGORE, HATOS GAVRIL, 
PENTA IOAN, PENTA MIRELA-LUCIA, POP ANNA, BALO 
ANA, MESZAROS ELENA, BOAR MARIA, LUKACS ELENA, 
FELFOLDI ZOLTAN, FELFOLDI IOAN, RETI ELENA, LAPOSI 
ANA, FUSTOS MARTIN-ANDREI, FUSTOS FRANCISC, HIDEG 
HAJNAL, FELSZEGI AURELIA, MUREŞAN LETIŢIA, B ATINAS 
CORNELIA, JIMAN MARIA-DANIELA, LĂCĂTUŞ PETRU junior, 
SEITOAR ROZALIA, RETI GEORGETA, RETI ANDREI, RETI 
SZILARD, RETI ANAMARIA, RETI ZSIGMOND, HIDEG OFELIA, 
TINTELECAN PAULA ANDREEA, HIDEG ANTONELA, PUSCAS 
ANAMARIA PETRINA, HIDEG ANGELO, CHENDERESAN 
ANISIA, BOCICA CARMEN-MIHAELA sunt citaţi pentru data 
de 26.05.2015, la Tribunalul Cluj, sala 130, ora 8, în 
calitate de intimaţi în dosarul 3757/235/2012 având ca 
obiect recurs prestaţie tabulară.

ANUNŢ DE MEDIU

Kupa László, Kellermann Anita, Nagy-Imecs 
Péter şi soţia Nagy Imecs Zsuzsanna-Edith, în 
calitate de titulari, anunţă publicul interesat asupra 
declanșării etapei de încadrare, confrom HG1076/2004, 
în vederea obţinerii avizului de mediu pentru „PUZ construire 
2 locuinţe individuale, P+E, anexe, împrejumire, amenajări, 
racorduri şi branşamente, operaţiuni notariale“, comuna 
Chinteni, localitatea Chinteni, nr. 105, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, jud Cluj, în zilele 
de luni-vineri, între orele 9.00 – 14.00 din data 28.04.2015.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii 
și sugestii, până la data de 19.05.2015 la A.P.M. Cluj, 
calea Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B,cod 400609, tel. 
0264-410772, fax. 0264-412914, e-mail reglementari@
apmcluj.anpm.ro.

CONVOCATOR

Preşedintele consiliului de administraţie al S.C. 
AGROMEC ŢAGA S.A. convoacă adunarea generală 
ordinară a acţionarilor în data de 11.05.2015, ora 11.00, 
la sediul societăţii din Taga, nr 145, jud Cluj, pentru toţi 
acţionarii înscriși la Registrul Mioriţa în data de 30.04.2015, 
cu următoarea ordine de zi:
1.  Raportul de gestiune al consiliului de administraţie pe 2014.
2.  Raportul cenzorilor pentru exerciţiul economico-fi nanciar 

pe 2014.
3.  Aprobarea bilanţului contabil și repartizarea profi tului 

pe 2014
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2015
5.  Împuternicirea consiliului de administraţie cu privire 

la contractarea unui credit bancar în suma maximă de 
65000 lei pentru fi nanţarea activităţii curente și de 
investiţii și garantarea creditului cu activele societăţii.

În caz de întrunire a cvorumului A.G.O.A. se va ţine în 
data de 12.05.2015, în același loc și la aceeași oră.

Preşedinte C.A.
Ing. Tîrnovan Ioan Silviu

LICITAȚIE PUBLICĂ

PRIMARIA COMUNEI JUCU organizeaza licitatie publica 
pentru inchirierea a 2 spatii, dupa cum urmeaza:

2 spatii situate in Jucu de Sus nr. 239
Spatiile sunt adecvate pentru desfasurarea de activitati 

comerciale sau birouri.
Licitatia va avea loc in data de 12.05.2015, ora 10.
Informatii suplimentare la Primaria comunei Jucu, Jucu 

de Sus, nr. 112, telefon 0264233084

American Dream
Vineri, 8 mai, ora 19.00

Ménage à trois
Sâmbătă, 9 mai, ora 19.00
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LICITAŢIE PUBLICĂ

CITR SPRL, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 6, jud. Cluj, lichidator a SC 
CASA AUGUSTIN SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite -, cu sediul în Cluj-Napoca, 
Str. Livezii nr. 63, jud. Cluj, CUI 13069356 și J12/593/2000, organizează licitaţie publică 
competitivă cu strigare cu preţ în urcare pentru vânzarea urmatoarelor bunuri imobile:

Adresa Nivel Finisaje Pret Observatii

Apartament S=31mp, Cluj-Napoca, str. G. Byron nr. 6B, ap. 11 Parter Medii 16.170

Apartament S=31mp, Cluj-Napoca, str.G.Byron nr. 6B, ap. 12 Parter Medii 
(partiale)

15.680

Spatiu cu suprafaţa utilă 583 mp, situat la demisol, 
Cluj-Napoca, str. Livezii, nr. 48

D Medii 167.250 Fara teren 

Preţurile sunt exprimate în EURO și nu includ TVA. Va fi  aplicabilă cota de TVA în 
vigoare la momentul vânzării

Licitaţia va avea loc în 07.05.2015, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar. 
Caietele de sarcini au preţul de 200lei plus TVA și pot fi  achiziţionate de la sediul 

lichidatorului judiciar. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 
24 de ore înainte de data licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 
0737.888997, 0726.392520 sau pe www.citr.ro cod anunt CIT2013.

ANUNŢ DE PARTICIPARE

1.  S.C. METALICPLAS DISTRIBUTION, cu sediul social în Municipiul Dej, Strada 1 Mai, 
Nr.113, Cod poștal 405200, Jud. Cluj, România, având date de identifi care CUI: RO 
17736215, Nr. Reg. Comerţului J12/2443/2005, Tel. 0264-211 168; Fax. 0264-211 967; 
Email: distribution@metalicplas.ro, având calitatea de societate contractantă (Achizitor), 
va invită să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţii pentru:

Maşina de fabricat batistuţe (Cod CPV 42800000-4 – Utilaje pentru fabricarea hârtiei 
sau cartonului; 42921300-1 – Mașini de împachetare și ambalare) având o valoare 
estimată 600.000,00 EURO, respectiv:

MD 
2005-

Mașina de fabricat 
batistuţe (1buc.)

Maşina de fabricat batistuţe va fi  livrata integral şi nu 
pe subansamble componente.

Contractul face parte din proiectul „Diversifi carea activităţii S.C. Metalicplas Distribution 
S.R.L. prin înfi inţarea unei noi unităţi de producţie a hârtiei tissue şi a produselor derivate, 
inclusiv clădirile aferente”. Proiectul este co-fi nanţat în baza schemei de ajutor de stat 
instituita prin HG 1680/2008, cu modifi cările și completările ulterioare, Metalicplas 
Distribution obţinând în acest sens Acordul de fi nanţare nr. 81 emis de Ministerul Finanţelor 
Publice în dată de 5.12.2012, modifi cat prin Înștiinţarea nr. 552620/28.08.2014.

2. Procedura de atribuire 
aplicată:

Cererea de oferte (cu respectarea  Procedurii interne de 
achiziție nr. PO-APR-03 din 23.01.2013)

3. Criteriul de atribuire: „Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic”, factorii de evaluare fi ind preţul ofertat 
(60%) și termenul de livrare  (40%).

4. Data limită depunere oferte: 18/05/2015, ora 10:00

5. Data şi ora de deschidere a 
ofertelor:

18/05/2015, ora: 11:00

6. Modalitate transmitere 
oferte:

Fie prin poștă (curierat), fi e depuse personal de către un 
reprezentant al Ofertantului, cu condiţia ca acestea să fi e în 
posesia Achizitorului înaintea datei și orei limita de depunere.

7. Modul de obţinere a 
documentaţiei de atribuire:

Documentaţia de atribuire va fi  trimisă de Achizitor 
odată cu Invitaţia de participare 

8. Contestaţii: Ofertanţii pot depune la Achizitor, în termen de 2 zile 
lucrătoare de la data comunicării rezultatului procedurii 
de atribuire, contestaţii cu privire la rezultatul procedurii.

9. Alte informaţii:

Perioada de valabilitate a ofertelor va fi de 90 de zile de la data limită a depunerii 
ofertei, iar preţul adjudecat se va menţine pe toată perioada de valabilitate a contractului. 
Nu se acceptă oferte alternative.

Ofertele se redactează în limba romană.

Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii se va efectua pe una din 
următoarele cai: poșta (curier rapid)/fax/email.

10. Persoana de contact:

Bacaran Maria – Asistent manager proiect
Adresa de contact: str. Văii, nr. 2, loc. Dej, jud. Cluj, cod poștal: 405200
Telefon: +4 0264 213091
Fax: +4 0264-222207
E-mail: maria.bacaran@mg-tec.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Direcţia Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor Cluj, organizează concurs 
pentru ocuparea pe durată determinată a următoarelor posturi contractuale:

Ord. Președ. ANSVSA nr.64/2007:
-  medic veterinar I – 7 posturi – studii superioare, 9 ani vechime în specialitatea postului;
-  medic veterinar II – 5 posturi – studii superioare, 6 ani vechime în specialitatea postului;
-  medic veterinar III – 2 posturi – studii superioare, 3 ani vechime în specialitatea postului.

Ord. Președ. ANSVSA nr. 113/2008:
- inginer (chimie) I – 1 post – studii superioare, 9 ani vechime în specialitatea postului;
-  inginer (industrie alimentară) II – 4 posturi – studii superioare, 6 ani vechime în 

specialitatea postului;

O.G. nr.42/2004:
- medic veterinar I – 1 post – studii superioare, 9 ani vechime în specialitatea postului,
-  medic veterinar II – 1 posturi – studii superioare, 6 ani vechime în specialitatea postului;
-  medic veterinar III – 1 posturi – studii superioare, 3 ani vechime în specialitatea postului
-  inginer (chimie, biotehnologii sanitare veterinare) II – 1 post – studii superioare, 

6 ani vechime în specialitatea postului;
-  asistent veterinar I – 1 post – studii superioare de scurtă durată, 9 ani vechime în 

specialitatea postului;
-  asistent veterinar IA – 4 posturi – studii medii în domeniul veterinar, 9 ani vechime în specialitate .

Concursul se desfașoară în data de 26 mai 2015, ora 10,oo – proba scrisă, la sediul 
Direcţiei Sanitare Veterinare și pentru Siguranţa Alimentelor, Cluj-Napoca, str. Piaţa 
Mărăști, nr. 1, iar interviul se va desfașura în maxim 4 zile după proba scrisă.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării 
anunţului privind organizarea concursului, respectiv până la data de 18.05.2015, orele 16.oo.

Candidaţii care participă la concurs trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute 
la art. 3 lit. a) – g) din H.G. 286/2011 .

Relaţii suplimentare și bibliografi a de concurs, se pot obţine la Compartiment Juridic și 
Resurse Umane – tel. 0264 / 447997 int. 239 sau la adresa Cluj-Napoca, str. Piaţa Mărăști nr.1.

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj RA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 
149, înregistrat la ORC cu nr. J12/3463/92, CUI RO 2882425, organizează procedura de 
licitaţie deschisă, urmată de strigarea liberă a preţului, în vederea închirierii a unui spaţiu 
pentru comercializare produse locale (suveniruri, specialitati regionale, articole pentru cadouri 
sau alte produse din aceași gamă), „Descoperă Transilvania la Cluj / Discover Transylvania 
at Cluj”, situat în incinta Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj, Terminal Pasageri Plecari, 
parter, zona publică. Preţul de pornire în licitaţie este: 15 euro/mp/lună (fără TVA).

Suprafaţa totală: 10 mp.
Documentaţia de licitaţie va putea fi  achiziţionată de la Secretariatul Aeroportului 

Internaţional Avram Iancu Cluj RA, contra sumei de 200 lei, în termen de 3 zile de la 
transmiterea unei solicitări scrise în acest sens, începând cu data de 04.05.2015.

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul Aeroportului 
Internaţional Avram Iancu Cluj RA, până la data de 14.05.2015, ora 900 .

Licitaţia se va desfăşura la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA în 
data de 14.05.2015 ora 1100. Licitaţia se desfășoară după metoda licitaţiei deschise 
competitive, cu strigare cu adjudecare la cel mai mare preţ oferit.

Informaţii şi clarifi cări privind desfășurarea procedurii se pot obţine de luni până 
vineri, între orele 0900 și 1500, printr-o solicitare scrisă, transmisă la Secretariatul 
Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA, la fax nr. 0264/416.712.
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Abonează-te la 
monitorul

0264.59.77.00

PROMOVARE

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Clujeanul Dan Horvat a 

abandonat şahul de per-

formanţă, după o carieră 

de 15 ani, din cauza lipsei 

fondurilor. 

Anii de antrenament şi 

studierea strategiilor de lup-

tă împotriva adversarului nu 

au fost de ajuns pentru a se 

menţine într-un domeniu slab 

fi nanţat. Dan Horvat are 21 

de ani şi este multiplu cam-

pion european şi naţional la 

şah.

Deşi nimeni din familia lui 

nu a jucat şah profesionist, 

el este excepţia de la regulă. 

Mama lui i-a pus prima dată 

pionii în mână la vârsta de 5 

ani şi de atunci nu s-a mai 

oprit. Rezultatele au apărut 

imediat, iar la vârsta de 6 ani 

era deja al treilea din Cluj la 

acest sport.

„Cei din familia mea nu 

erau jucători de şah. Mama 

mea ştia să mute piesele, iar 

bunicului îi plăcea să mai joa-

ce în sat, în Borşa, şi cu mi-

ne. Joc şah de la vârsta de 5 

ani. M-a învăţat mama mea 

şi apoi am jucat câteva parti-

de cu bunicul. Mi-a plăcut 

foarte mult, iar de la 6 ani 

când am fost pe clasa întâi 

am început să exersez cu un 

antrenor şi atunci am partici-

pat la prima competiţie. Am 

luat locul trei la copii pe ju-

deţul Cluj”, spune Dan.

Prima medalie 
după 20 de ani

Dacă unii oameni îşi des-

coperă vocaţia târziu sau ni-

ciodată, Dan Horvat a simţit 

de la bun început ce vrea să 

facă: şah.

Copilul minune al Clujului 

a început să mute piesele pe 

tabla de şah cu tact, iar la vâr-

sta de nouă ani deja şi-a tre-

cut numele în istoria şahului 

clujean: a adus, după 20 de 

ani, o medalie naţională la 

Cluj şi s-a califi cat la campi-

onatul mondial de şah.

„În anul 2003 am luat pri-

ma medalie naţională: o me-

dalie de argint – locul II. 

Aveam 9 ani atunci. A fost 

prima medalie naţională în 

judeţul Cluj după 20 de ani. 

Din anul 1983 clujenii nu au 

mai adus medalii naţionale 

la şah”, a rememorat Dan 

Horvat.

Victoria i-a deschis drumul 

spre şahul internaţional. Du-

pă ce a câştigat locul II la ni-

vel naţional, era califi cat au-

tomat la campionatul euro-

pean sau mondial de şah.

„Premii în bani, atunci se 

mai dădeau, parcă 100 de lei, 

dar apoi nu s-au mai dat. Lo-

cul I şi II puteau pleca la mon-

diale şi la europene cu caza-

re şi masă gratuită. Pentru că 

am ieşit pe locul II, locul I 

şi-a ales europenele, iar eu 

am participat la mondiale în 

Grecia la Halkidiki. A fost pri-

ma mea experienţă interna-

ţională la un campionat mon-

dial. A fost prima mea ieşire 

din ţară. Am ieşit pe locul 

104 din 180 de participanţi. 

Ne-am dus cu aşteptări mai 

mari, dar acolo mi-a fost va-

loarea la acel moment”, a 

spus şahistul.

Probleme cu fi nanţarea

Intrat în liga mare a şahu-

lui, a început să observe de 

la o vârstă fragedă cât de greu 

este din punct de vedere fi -

nanciar să joci şah profesio-

nist. Pentru a participa la cam-

pionatul mondial din Grecia 

a fost nevoit să bată pe la uşi-

le companiilor din Cluj pen-

tru sponsorizări şi a reuşit.

„Trebuia să mă duc cu avi-

onul şi atunci nu exista low 

– cost, era şi mai greu şi mai 

scump să mergi cu avionul. 

Atunci am apelat la mai mul-

te fi rme să mă sponsorizeze 

cu bani. M-am dus cu un do-

sar la mai multe fi rme, le-am 

arătat performanţele şi le-am 

aratat că am dreptul să parti-

cip la această competiţie, doar 

că nu am banii necesari. Din 

10-15 fi rme la câte m-am dus, 

m-au ajutat vreo trei sau pa-

tru”, a mai spus tânărul.

Părinţii s-au împrumutat 
de la bănci pentru
a-i susţine visul

Părinţii lui Dan au făcut efor-

turi mari pentru a-l sprijini şi 

s-au împrumutat de la bănci.

„Erau probleme cu plecă-

rile la concursurile internaţi-

onale, dar deja mai primeam 

sponsorizări, mă mai ajuta 

Alin (n.red.: Alin Toma, an-

trenorul personal), mă mai 

ajutau părinţii. Părinţii mei au 

împrumutat bani din bancă 

Mărirea şi decăderea 
A dat mat după mat şi a ajuns să fie cel mai bun şahist 
competiţii şi s-a retras din sportul de performanţă. Acum, 

DAN HORVAT | fost șahist

 „Sunt de părere că nimic nu-l poate opri pe un 
tânăr din România să ajungă campion mondial, 
dacă-și dorește asta cu adevărat. La un moment 
dat trebuie să te muți în străinătate ca să faci 
performanță în șah“
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unei minţi sclipitoare
din ţară, însă cel mai dur mat l-a primit de la sistem. Din cauza lipsei banilor, nu a mai putut participa la 
visează să-şi deschidă propria afacere.

să pot eu participa la compe-

tiţii. Făceau împrumuturi mi-

ci. Aveam nevoie de aproxi-

mativ 5-600 de euro. Mai mult 

nu a fost cazul”, îşi aduce 

aminte Dan.

Nu a durat mult timp şi 

mintea sclipitoare a şahistu-

lui a dat din nou lovitura, 

iar la vârsta de 12 ani s-a ca-

lifi cat la campionatul euro-

pean de şah.

„La 12 ani iarăşi am luat 

medalie de argint la campi-

onatul naţional şi am avut 

dreptul să particip la europe-

ne sau mondiale. Am parti-

cipat la europene şi am ieşit 

pe locul 21. Eram mai bine 

cotat. Eram cotat al nouălea, 

dar am ieşit pe locul 21. Am 

fost la doi paşi de medalie, 

doar că am ratat ultimele par-

tide”, a spus Dan.

2.000 de lei de la 
Prefectură şi un 
calculator de la Primărie

Adolescenţa l-a prins la cam-

pionatele europene. La 13 ani 

a câştigat prima medalie eu-

ropeană. „La 13 ani a venit 

prima medalie europeană, una 

de bronz – locul trei, la Subo-

tiţa în Serbia. A fost o compe-

tiţie grea, doar că progresam 

ca jucător şi eram într-un ritm 

ascendent. A fost o performan-

ţă care m-a ajutat să mă cla-

sez şi la Gala Laureaţilor clu-

jeni şi am luat locul 10, în 

2007, performanţă pe care am 

repetat-o şi în 2009. La 15 ani 

am luat din nou locul trei la 

campionatul european”, mai 

spune clujeanul.

Abia după şase ani de la 

primele medalii, a început să 

fi e observat de autorităţile lo-

cale, iar la vârsta de 15 ani 

a primit şi un cadou din par-

tea acestora. „2.000 de lei de 

la Prefectură şi un calculator 

de la Primărie. Au fost pre-

mii de recompensare pentru 

meritele acumulate din anul 

acela”, spune şahistul.

Perioada de glorie

Nouă ani de zile a fost în 

topul şahiştilor din România 

şi a dominat clasamentul an 

după an. Patru ani de zile a 

fost pe primul loc la catego-

ria lui de vârstă şi nu avea 

adversar. „De la vârsta de 11 

ani până la vârsta de 14 ani 

am fost numărul unu la ni-

vel naţional la vârsta mea şi 

apoi eram printre primii trei 

sau cinci la nivel naţional 

până la vârsta de 20 de ani. 

Şi eram în lotul naţional în 

fi ecare an”, spune cu mân-

drie Dan.

Ca să persevereze a înce-

put să caute cărţi în limba 

rusă despre şah, iar cu aju-

torul unui prieten care ştie 

câteva cuvinte afl a ultimele 

noutăţi în materie de şah. 

„Avem un prieten care ştie 

rusă, dar o rusă de baltă, 

ştie puţin. Noi ne mai luăm 

cărţi despre şah în rusă şi el 

ne mai ajuta cu traducerea”, 

spune Dan.

Începutul sfârşitului

Greutăţile au apărut după 

ce s-a înscris la facultate. A în-

ceput, ca mulţi alţi sportivi, să 

realizeze că foarte mult con-

tează fi nanţarea în sportul de 

performanţă. „Am început să 

mă gândesc la aceste lucruri 

după ce am început faculta-

tea. Problema fi nanţării a fost 

o problemă tot timpul la noi 

în ţară şi cu siguranţă mai mul-

ţi jucători în aceeaşi situaţie 

ca şi mine ar fi  continuat acest 

sport”, spune Dan.

La vârsta de 19 ani a luat 

decizia de a renunţa la spor-

tul de performanţă.

„Sunt sigur că aş fi  conti-

nuat dacă erau mai multe 

fonduri, doar că decizia as-

ta ar fi  trebuit să o iau cu doi 

ani în urmă. Deci atunci. De-

geaba o să fi e fi nanţări pes-

te cinci ani. Oricum, n-avem 

nicio certitudine că o să fi e 

fi nanţări. Asta a fost o mare 

problemă când aveam 18 – 

19 ani. A fost un hop. O răs-

cruce de drumuri pentru mi-

ne. Trebuia să aleg. Dacă să 

mai fac şah sau nu. Finanţa-

rea contează foarte mult în 

sportul de performanţă. As-

ta nu se simte numai în şah, 

ci şi în celelalte sporturi”, 

spune şahistul.

În ceea ce priveşte necesi-

tăţile acestui sport în Româ-

nia, Dan Horvat a identifi cat 

câteva puncte pe care un sis-

tem de succes le are.

„Avem nevoie de antre-

nori buni, cantonamente pen-

tru vârfuri, pentru juniorii 

talentaţi. Ei trebuie sprijiniţi 

foarte bine pentru că la o 

anumită vârstă se vede că 

cei din străinătate ne iau fa-

ţa, ne depăşesc. Pentru că 

sunt mai bine sprijiniţi, se 

investeşte în şah: cantona-

mente cu antrenori buni ca-

re ştiu cum să le explice ce 

au de făcut sportivilor şi cum 

să se antreneze. Şi le sunt 

explicate noţiunile mai bine. 

Asta-i avantajează pe străini 

faţă de noi. Bineînţeles, să 

se facă concursuri, şi asta-i 

important. Este un plus că 

s-a introdus şahul în şcoală 

pentru că pe viitor o să fi e 

o bază de selecţie a juniori-

lor mai mare”, a spus şahis-

tul clujean.

Persoana căreia şi-ar dori 

să-i dea şah mat cel mai mult 

este propriul lui antrenor, Alin 

Toma. De când a împlinit 21 

de ani, Dan Horvat nu a mai 

participat la competiţii şi s-a 

retras din sportul de perfor-

manţă. Vrea să-şi termine stu-

diile şi să-şi deschidă propria 

afacere.

Dan Horvat la competiţia „Memorialul Rădulescu” desfăşurată la Cluj-Napoca în anul 2014
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Au învins oltencele
Echipa de handbal feminin, U 
Alexandrion, a învins, ieri, pe 
teren propriu, formaţia HCM 
Râmnicu Vâlcea, cu scorul de 
28-27 (13-11), în primul meci 
din Play-Out jucat pe teren pro-
priu. Pentru clujence este a do-
ua victorie, joi, U Alexandrion 
reușind să se impună în faţa 
echipei CSM Unirea Slobozia, cu 
scorul de 31-26 (16-15). Cu a-
ceastă victorie, „U” Alexandrion 
a trecut deasupra vâlcencelor în 
clasament și își păstrează șanse-
le de a se salva de la retrogra-
darea directă și chiar de baraj.

Au îmbolnăvit Zalăul
„Virușii verzi” au învins, vineri, 
echipa de pe locul 4 al Ligii a 3-a, 
Seria V, FC Zalău, prin reușitele lui 
Gașpar și penalty-ul transformat 
de Lupu. Meciul a fost unul 
aproape în totalitate controlat de 
clujeni care încă din minutul 15 
au deschis scorul și i-au făcut pe 
sălăjeni să atace mai mult poarta 
echipei oaspete. La puţin timp 
după fl uierul de început a reprizei 
secunde, Lupu reușește să trans-
forme un penalty și a pecetluit 
scorul la 2-0 pentru Sănătatea 
Cluj. Accidentat grav, un jucător 
de la FC Zalău a fost nevoit să aș-
tepte aproape o repriză întreagă 
fl uierul fi nal al arbitrului Popa 
Sergiu. La fi nalul meciului, sălăje-
nii i-au cerut explicaţii arbitrului 
care nu a acceptat ca meciul să 
rămână câteva minute fără am-
bulanţă.

Pe scurt

Universitatea Cluj a fost 

înfrântă, pe teren propriu, 

de CS Dinamo Bucureşti 

cu scorul de 14-17 (6-14), 

într-o partidă din etapa a 

VI-a a SuperLigii de 

rugby.

După ce în partida tur Bra-

tu a decis victoria lui Dinamo 

Bucureşti în faţa Universităţii 

Cluj, pe stadionul din Parcul 

Sportiv „Iuliu Haţieganu” a 

fost rândul lui Jantjies să adu-

că succesul alb-roşiilor, cu re-

zultatul de 17-14.

Pe o vreme potrivnică, cu 

ploaie abundentă, cele două 

echipe s-au angajat într-un joc 

de uzură după primele 15 mi-

nute Universitatea Cluj fi ind în 

avantaj, scor 6-0, cu Dimofte 

şi Ignea autorii punctelor pen-

tru studenţii ardeleni. În acest 

interval de timp Jantjies şi Sio-

tame Manu au ratat câte o da-

tă din faţa butului advers.

La jumătatea primei părţi 

Dinamo a rămas în 14 jucă-

tori, Paula Kata primind car-

tonaşul galben, în ciuda in-

feriorităţii numerice alb-ro-

şii puteau reduce diferenţa, 

însă din poziţie ideală Sio-

tame Manu a ratat încă o 

dată.

Elevii lui Ştefan Demici nu 

au dezarmat şi înainte de in-

trarea la cabine au marcat do-

uă eseuri prin Fili Lomani şi 

Bărbuliceanu, de această da-

tă Jantjies în rol de transfor-

me făcând-şi datoria. Astfel, 

după 40 de minute Dinamo 

conducea la Cluj cu rezulta-

tul de 14-6.

După reluare, Universitatea 

Cluj a fost mai insistentă în 

atac şi Dimofte a redus dife-

renţa dintr-o penalitate, pen-

tru ca apoi acelaşi Dimofte să-l 

pună în valoare pe Gal, care a 

marcat primul eseu de la re-

venirea în tricoul studenţilor 

de pe malurile Someşului.

Rezultatul de 14-14 s-a 

menţinut până cu câteva mi-

nute înainte de ultimul fl uier 

al arbitrului, dar pe fondul 

unui joc mai consistent Di-

namo a benefi ciat de o lovi-

tură de pedeapsă din care 

Jantjies a adus victoria bu-

cureştenilor.

Pentru Universitatea Cluj 

urmează o nouă partidă pe 

teren propriu împotriva celor 

de la CSM Olimpia Bucureşti, 

în timp ce Dinamo va primi 

vizita eternei rivale Steaua.

Timişoara Saracens 

RCM-UVT se menţine pe pri-

mul loc în clasament, cu 20 

puncte (6 jocuri), urmată de 

CSA Steaua Bucureşti, 16 p (5 

j), CS Dinamo, 13 p (6 j), CSM 

Olimpia Bucureşti, 9 p (5 j), 

CS U Cluj, 7 p (5 j), CSM Şti-

inţa Baia Mare, 6 p (3 j).

Rugby-știi clujeni nu nimeresc victoria

Echipa CFR Cluj a reuşit, 

sâmbătă, să remizeze în faţa 

echipei FC Braşov, după ce a 

condus de două ori în aceas-

tă partidă, braşovenii ega-

lând prin Constantinescu 

'25 şi Bencun '84.

„Feroviarii” au deschis sco-

rul după mai puţin de un sfert 

de oră în faţa formaţiei FC 

Braşov. Camora a centrat de 

pe partea stângă, Iacob a avut 

o ezitare, iar Sergiu Negruţ a 

profi tat şi a înscris fără emo-

ţii. După numai 10 minute 

gazdele au reuşit să readucă 

egalitatea pe tabela de mar-

caj prin veteranul braşoveni-

lor, Constantinescu, care a 

marcat ca la antrenament. Clu-

jenii au protestat cu vehemen-

ţă după încasarea golului, iar 

pe reluările TV s-a văzut că 

au avut dreptate. Autorul as-

sist-ului, Marko Becun se afl a 

într-un ofsaid nesemnalizat.

În repriza secundă CFR a 

ratat o ocazie imensă la doar 

câteva minute după fl uierul lui 

Istvan Kovacs, prin Păun, ca-

re a tras puţin pe lângă poar-

tă. Mugurel Buga a făcut gafa 

meciului faultându-l în careu 

pe Tade. Francezul a transfor-

mat fără emoţii lovitura de pe-

deapsă şi CFR Cluj conduce-

rea din nou la Braşov, 2-1 din 

minutul 78. Gazdele au ripos-

tat rapid şi au restabilit egali-

tatea pe tabela de marcaj, cu 

cinci minute înainte de fi nalul 

meciului. Croatul Marco Be-

cun a primit o pasă excelentă 

şi l-a executat cu sânge rece 

pe portarul Mincă.

Francisc Dican e conştient 

că singura speranţă a „vişini-

ilor” rămâne TAS, chiar dacă 

echipa a arătat un fotbal de 

calitate în ultimul timp.

„După părerea mea a fost 

un rezultat echitabil, dar pu-

team şi să câştigăm. Realita-

tea e că suntem pe locul 17. 

Sperăm să primim înapoi punc-

tele de la TAS. Nu-i greu să-i 

motivez pe băieţi, sunt nişte 

jucători extraordinari care joa-

că excelent, ca şi cum ar avea 

un obiectiv important”, a spus 

Dican, după meci.

Cu acest scor CFR urcă pâ-

nă pe locul 16 în clasamentul 

Ligii 1, cu 24 puncte acumu-

late, tot atâtea cât i-au fost re-

trase de FRF. FC Braşov aş-

teaptă meciul de duminică 

dintre echipele care se afl ă pe 

următoarele două poziţii, la 

egalitate de puncte între cele 

două, Gaz Metan Mediaş şi 

Universitatea Cluj, pentru a 

şti dacă va ajunge în zona ro-

şie a clasamentului.

Ultimele remize ale jucă-

torilor din Gruia au fost în fa-

ţa echipelor Dinamo (1-1), 

ASA Târgu Mureş (2-2) şi Gaz 

Metan Mediaş (0-0).

Golurile au fost marcate de 

Constantinescu '25 şi Bencun 

'84 pentru gazde, respectiv 

Negruţ '13 şi Tade '77 (penal-

ti) pentru oaspeţi.

CFR Cluj reuşeşte remiza 
cu FC Braşov şi urcă pe locul 16
CFR Cluj a terminat la egalitate, scor 2-2 (1-1), partida disputată în deplasare, 
în faţa echipei FC Braşov, în etapa a XXX-a a Ligii I.

Echipa Universitatea Cluj 

a terminat la egalitate, 

ieri seară, pe Cluj Arena, 

scor 1-1 (1-0), cu formaţia 

Gaz Metan Mediaş, 

într-un meci din etapa a 

XXX-a a Ligii I.

Echipa oaspete a dat lovi-

tura în meciul cu Gaz Metan 

Mediaş încă din minutul 3 

când Vlad Morar a apărut ex-

celent la fi nalizare, la pasa 

centrată de Justin Mengolo, 

şi l-a învins pe Pleşca. Până 

la fi nalul meciului ambele 

echipe au avut ocazii la cele 

două porţi apărate de Vese-

lovsky („U” Cluj) şi Pleşca 

(Mediaş).

Pe fi nalul meciului, în mi-

nutul 85, Llulaku a readus 

egalitatea pe tabela de mar-

caj după ce a transformat o 

lovitură de pedeapsă la hen-

ţul penibil comis de Bamba-

ra care a atins mingea în ca-

reu cu mâna, iar arbitrul Ale-

xandru Tudor a dictat penalty.

Antrenorul Universității 

Cluj este dezamăgit de hențul 

făcut de Bambara, despre ca-

re spune că este o problemă 

tehnică și speră totuși ca echi-

pa să ajungă pe locul 12 pen-

tru a se salva, cu ajutorul ce-

lorlalte echipe din campionat.

„Meritam să câștigăm, din 

păcate a fost o greșeală teh-

nică care nu ar fi  trebuit să 

se întâmple. Cred că 85 de 

minute am controlat meciul 

din punct de vedere tactic. 

Noi am avut un gol frumos 

și puteam să mai marcăm. 

Până la urmă s-a terminat și 

vom vedea ce va fi  exact în 

campionat. Ideal era să fi e o 

victorie dar până la urmă es-

te o remiză, este un punct lu-

at. Ținta noastră este locul 

12 pentru că dacă CFR își va 

lua puncte va trebui să ajun-

gem acolo pentru a scăpa de 

la retrogradare”, a declarat 

Adrian Falub.

Acest scor de egalitate nu 

ajută niciuna dintre echipe, 

ambele rămânând în aceeaşi 

situaţie în clasament ca la în-

ceputul meciului, la duel pen-

tru prima poziţie a listei re-

trogradării.

Pentru „U” Cluj şi Gaz Me-

tan meciul direct a fost ca un 

„purgatoriu”. O etapă decisi-

vă între „paradisul” Ligii I şi 

„infernul” Ligii a II-a.

Remiza dezamăgirii 
în derby-ul retrogradării
Universitatea Cluj a remizat în fața formației Gaz Metan Mediaș, scor 1-1, 
după ce aproape tot meciul a condus.

Gregory Tade, marcatorului golului cu numărul doi


